Boletim de Jurisprudência
Finanças Públicas, nº 1
Sessões de 06/05/2020 a 06/05/2020
O Boletim de Jurisprudência do TCDF é uma publicação periódica elaborada pela Supervisão de
Sistemas de Informação, Legislação e Jurisprudência, da Coordenadoria de Biblioteca, Gestão da
Informação e do Conhecimento, com a finalidade de apresentar resumos das teses constantes em
decisões desta Corte que se enquadrem em critérios de relevância, reiteração, ineditismo ou
controvérsia.
Ressalta-se, todavia, que as informações aqui apresentadas não constituem resumo oficial da
decisão proferida pelo Tribunal nem representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente
na Corte sobre a matéria.
Este boletim informativo não substitui a publicação oficial das decisões. Para um exame mais
aprofundado da decisão, sugere-se o acesso aos documentos do processo por meio dos links
presentes em cada decisão.
Deseja receber os Boletins de Jurisprudência do Tribunal? Clique aqui.

1

COMPETÊNCIA DO TCDF. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTO.
Representação formulada por empresa acerca de suposta inadimplência contratual por parte do Poder Público referente
a notas fiscais vencidas. Analisando o mérito do Pedido de Reexame interposto pela empresa, o Tribunal, por
unanimidade, negou provimento ao pedido por entender que a Corte não possui competência para determinar a
efetivação de pagamentos referentes a serviços já prestados por empresas contratadas pela Administração. Em relação
à pretendida determinação para que o TCDF confira prazo à jurisdicionada para regularização das parcelas devidas,
entendeu a Corte que, além de configurar inaceitável ingerência na atuação de outro Poder, tal medida poderia repercutir
em efetivo desrespeito à ordem cronológica de pagamentos.
Relator:
Paulo Tadeu Vale Da Silva

Sessão:
ORDINÁRIA nº 5207, de 06/05/2020.

Decisão por unanimidade

Proc. nº 4560/2019 - Dec. nº 1418/2020

Decisões relacionadas:
TCDF: Decisão nº 5794/2016
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TCDF: Decisão nº 802/2020
TCDF: Decisão nº 5545/2016
TCDF: Decisão nº 597/2017
Legislação relacionada:
Lei nº 8666/1993, Art. 5º.
Decreto nº 40372/2019.

OUTRAS DECISÕES REFERENTES À FINANÇAS PÚBLICAS
Decisão nº 1481/2020
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