OFÍCIO CONVITE N° 001/2019 - EVENTOS

Goiânia, 17 de maio de 2019.

A SUA EXCELÊNCIA O CONSELHEIRO
EDILSON DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÕNIA – TCE/RO
ASSUNTO: III FÓRUM DE PROCESSUALÍSTICA APLICADO AOS TRIBUNAIS DE
CONTAS E VII ENCONTRO JURISTCS.

Prezado Presidente,

1.
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás e o Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás sediarão, nos dias 27 e 28 de junho de 2019 o “III Fórum de Processualística
aplicado aos Tribunais de Contas" e o 'VII Encontro Juristcs - Jurisprudência nos Tribunais de
Contas". Os eventos, promovidos pelo Instituto Rui Barbosa-IRB, visam a disseminação do
conhecimento e aperfeiçoamento, de forma integrada, dos Tribunais de Contas Brasileiros.
2.
Os avanços e alterações da processualística brasileira devem ser conhecidos e
amplamente debatidos pelos Tribunais de Contas, a fim de que estes possam responder de
maneira eficiente e eficaz aos jurisdicionados e à sociedade, contribuindo na melhoria e
qualidade no controle externo e no julgamento de contas em prol do cumprimento de suas
missões institucionais.
3.
Por outro lado, os debates em torno da estruturação e divulgação da jurisprudência vem
sendo anualmente discutidos entre os Tribunais de Contas, permitindo o aperfeiçoamento
conjunto das Cortes de Contas nacionais, com a implementação de softwares de jurisprudência,
criação de informativos e boletins de jurisprudência, discussão de elementos mínimos para a
elaboração de ementas e elaboração de um vocabulário controlado.
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4.
Desta forma, esperamos contar com a honra da presença de Vossa Excelência,
solicitando ainda o estímulo à importantíssima participação da equipe de servidores dessa
Corte de Contas, especificamente aqueles que laboram nas áreas de jurisprudência,
processualística e biblioteca, de forma que possam ser habilitados para atuar como
disseminadores das boas práticas debatidas, auxiliando a organização a realizar seus objetivos
institucionais.
5.
Certos de que as honrosas presenças de Vossa Excelência e equipe abrilhantarão o
evento, reiteramos nossos sinceros votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Conselheiro IVAN LELIS BONILHA
Presidente do IRB

Conselheiro CELMAR RECH
Presidente do TCE-GO
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Conselheiro MANOEL PIRES DOS SANTOS
Presidente do CJSP

Conselheiro JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO
Presidente do TCM-GO

