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Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco
Presidente do TCE-RJ

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
O Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro, por ocasião do quinto ani-
versário da Escola de Contas e Gestão
(ECG), que se comemora neste exer-
cício de 2010, não poderia deixar de
exaltar nesta edição da sua Revista TCE
Notícia e no último ano do meu segun-
do mandato à frente dos destinos des-
ta Casa, a excelência das suas ações
que vêm sendo desenvolvidas nesse
modelar centro de estudos e de irradi-
ação do saber, ora instalado no belo e
histórico prédio situado no Centro de
Niterói, local estratégico que valoriza
e prestigia a antiga capital fluminense
e para onde convergem, com maior fa-
cilidade, os servidores e jurisdicionados
que se deslocam do interior do Estado.

É importante que se faça um breve his-
tórico da evolução da ECG, a partir do
meu primeiro mandato 2007/2008,
quando esta passou a adotar um cons-
tante processo de aperfeiçoamento, ao
longo desses últimos quatro anos, es-
tendendo, regionalizadamente, a ofer-
ta de cursos regulares para servidores
e jurisdicionados, que até então se li-
mitava a sua sede, de modo que pas-
sou a beneficiar servidores e gestores
públicos nos 91 municípios fluminenses,
qualificando, assim, milhares de ser-
vidores em todo o Estado.

Mas não é só isso. A ECG manteve-se
atenta à produção cultural externa ao
Tribunal firmando parcerias com diver-
sas Instituições de ensino de outros
órgãos, proporcionando aumentar o
conhecimento de seus professores,
compartilhando, também, a técnica e
a experiência inerentes aos servidores
deste Tribunal. Exemplo disso foram
as parcerias formalizadas, via instru-
mento próprio, com as seguintes Insti-
tuições: Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro. Escola da Magistra-
tura do Estado do Rio de Janeiro -
EMERJ; Escola de Administração Judi-
ciária - ESAJ; Escola de Magistratura
Regional Federal da 2ª Região; Escola

Celebrar o passado e planejar o futuro
do Legislativo Fluminense; Superinten-
dência Regional de Polícia Federal no
Estado do Rio de Janeiro; Ministério
Público Estadual; Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil
- ATRICON; Fundação para Infância e
Adolescência - FIA e Instituto Rui Bar-
bosa - IRB.

Outra contribuição fundamental da ECG,
que merece destaque, é a realização de
eventos em que são discutidos temas
fundamentais para a sociedade brasi-
leira. Nos últimos anos, foram promo-
vidos seminários, simpósios, debates,
palestras, oficinas, premiações, como
o Prêmio Ministro Gama Filho e publi-
cações que refletem o objetivo de in-
centivar, cada vez mais, a troca de co-
nhecimentos e experiências, num cli-
ma de aprendizado contínuo. A presen-
ça maciça do público que tem compa-
recido a esses eventos e a repercussão
na mídia atestam a qualidade dos pro-
fissionais e acadêmicos envolvidos nes-
ses eventos.

É importante dar destaque e me orgu-
lha ter sido protagonista, à conquista
significativa do credenciamento conce-
dido pelo Conselho Estadual de Educa-
ção para que a ECG possa oferecer cur-
sos próprios de Pós-Graduação, tanto
para seus servidores como para técni-
cos de órgãos jurisdicionados a este Tri-
bunal. Outra demonstração do reconhe-
cimento merecido pela Escola é sua par-
ticipação efetiva nas Redes de Governo
em âmbitos nacional e internacional.

Todos esses acontecimentos aos quais
me referi alhures, por si só, já merece-
riam celebração. No entanto, muito mais
do que festejar o passado a ECG se
preocupa com o futuro, buscando per-
manente evolução com vistas a contri-
buir para a construção de uma socieda-
de cada vez mais justa, integrando-se
ao trabalho realizado por outras esferas
da cidadania na busca do aperfeiçoa-
mento do controle social no Brasil.

A semente lança-
da lá atrás germi-
nou e hoje resulta
uma frondosa ár-
vore, que distribui
seus frutos gene-
rosos àqueles que têm sede de conhe-
cimento, do saber, o que tem propor-
cionado um constante estímulo para
que a ECG, sob a atual direção, conti-
nue trilhando com sabedoria o cami-
nho certo.

Resta, pois, aprimorar, a cada dia de
labor, a qualidade do ensino e da edu-
cação que a ECG oferece e continuar
com essa gratificante cruzada em dire-
ção ao fortalecimento da sua identida-
de institucional, por meio da
reestruturação de seus processos in-
ternos centrada em uma nova filosofia
de trabalho com o uso de instrumentos
e controles que atendam às modernas
exigências da legislação deste Tribunal
e principalmente da própria sociedade,
que exige, e é dever dos gestores pú-
blicos, maior transparência e serieda-
de nas ações do Poder Público.

Com esses objetivos, a ECG está im-
plantando uma orientação pedagógica
inovadora, com um corpo de profissio-
nais da educação altamente qualifica-
dos para desenvolverem diretrizes vol-
tadas para adequar sua oferta educaci-
onal às demandas, elevar a qualidade
de suas ações educativas e que permi-
tam o acompanhamento contínuo a ser
complementado pela avaliação dos ser-
viços que oferece aos servidores e à
população do Estado do Rio de Janeiro.

Em sua prática diária, a Escola de Con-
tas e Gestão estreita as relações de
sua equipe de trabalho com os docen-
tes e os coordenadores dos cursos, de
maneira a assegurar um suporte peda-
gógico considerado fundamental para a
permanente melhoria e atualização do
processo de aprendizagem e de cons-
trução de conhecimento.



2 JULHO A SETEMBRO / 2010TCE NOTÍCIA

S
u

m
á
ri

oInformativo do Tribunal
de Contas do Estado do
Rio de JaneiroTCERJ

N O T Í C I A
ISSN 1806-4078

Conselho Deliberativo

Presidente
José Maurício de Lima Nolasco
Vice-Presidente
Jonas Lopes de Carvalho Junior
Conselheiros
Aluisio Gama de Souza
José Gomes Graciosa
Marco Antonio Barbosa de Alencar
Julio Lambertson Rabello
Aloysio Neves Guedes

Ministério Público Especial
Horacio Machado Medeiros

Secretário-Geral de Controle Externo
Ricardo Ewerton Britto Santos

Secretária-Geral de Planejamento
Maria Alice dos Santos

Secretário-Geral de Administração
Emerson Maia do Carmo

Secretária-Geral das Sessões
Leila Santos Dias

Procurador-Geral
Giuseppe Bonelli

Chefe de Gabinete da Presidência
Adriana Lopes de Castro

Diretora-Geral da Escola de Contas e
Gestão
Paula Alexandra Nazareth

Coordenador-Geral de Comunicação
Social, Imprensa e Editoração
Mauro Silveira

EXPEDIENTE

Jornalista responsável: Mauro Silveira (Mtb
14.112) / Editora assistente: Tetê Oliveira (Mtb
18.492) / Reportagem: Claudia Pimentel (Mtb
22.287) / Emanoel Antonio dos Santos (Mtb
25.441), Vera Ferreira (Mtb 15.515) / Revisão:
Vera Ferreira / Projeto gráfico e arte: Inês
Blanchart / Diagramação: Adelea Neves Gonzaga
Barbosa e Inês Blanchart / Fotografia: Jorge
Campos / Digitação: Margareth de Oliveira
Peçanha / Clipping: Sergio Menezes Dias / Apoio
operacional: Hilda Rodrigues de Sá e Rita de
Cássia Nunes Pimentel
Tel.: (21) 3231-5283 / Fax: (21) 3231-5582
E-mail: ccs@tce.rj.gov.br

Impressão
SET PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Rua Santos Rodrigues, 237, parte, Estácio
20250-430 - Rio de Janeiro - RJ
Tel./fax: 2273-6946
E-mail: setprint@openlink.com.br

Distribuição
Coordenadoria de Gestão Documental
Praça da República, 70/térreo
CEP 20211-351 - www.tce.rj.gov.br

Tiragem — 1.500 exemplares
Distribuição gratuita

HISTÓRIA

Resumo da criação e
evolução da ECG desde 20053

4
SEDE PRÓPRIA
Mudança para prédio histórico
em Niterói resulta em economia
para cofres públicos

9 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Atividades pedagógicas registram mais de 36 mil
certificados distribuídos a servidores fluminenses

Os textos assinados nesta publicação são de exclusiva responsabilidade dos seus autores

· Cursos regionalizados levam ECG ao interior do estado

· Escola é credenciada pelo Conselho Estadual de
Educação e inicia turmas próprias de pós-graduação

· Seminários debatem temas polêmicos e atuais,
como a partilha dos royalties do petróleo

· Revista Síntese dissemina e incentiva a produção
de estudos sobre Administração Pública

16 PARCERIAS

Acordos e convênios com Escolas de Governo permitem
a troca de experiências e conhecimentos

· Entrevista com o diretor-geral da EMERJ,
desembargador Manoel Alberto Rebelo dos Santos

22 DESAFIOS

Diretora Paula Alexandra Nazareth fala sobre as perspec-
tivas da ECG



3JULHO A SETEMBRO / 2010   TCE NOTÍCIA

nossa história
ecG

"Não basta fiscali-
zar e punir. É pre-
ciso educar para
prevenir. A ECG
vem formar um
novo modelo de

gestores públicos."
Mensagem do vídeo

institucional da ECG na
aula inaugural, em setem-

bro de 2005.

Paulo Gama Filho
Chanceler da Universidade
Gama Filho (UGF)

Ao longo destes
cinco anos de

existência, a Escola de Con-
tas e Gestão do TCE-RJ tem
se revelado um dos mais vali-
osos instrumentos da cidada-
nia no que se refere à gestão
da coisa pública, sendo verda-
deiramente uma importante
conquista do povo do Estado
do Rio de Janeiro.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ come-
çou a promover atividades educacionais em 1992, por intermédio
do Instituto Serzedello Corrêa – ISE. As ações incluíam cursos de
treinamento e aperfeiçoamento, seminários, trabalhos e pesquisas
sobre questões relacionadas às técnicas de controle da administra-
ção pública, entre outros. A Lei nº 4.577, de 12 de julho de 2005,
autorizou a transformação do ISE em Escola de Contas e Gestão –
ECG.
A ECG foi regulamentada pela Deliberação TCE nº 231, de 30 de
agosto de 2005, com a missão de promover ensino e pesquisa na
área de gestão pública, voltada para o desenvolvimento e a difusão
de conhecimento, modelos e metodologias comprometidas com ino-
vação, transparência, responsabilização, melhoria de desempenho

e do controle governamental, em consonância com
as expectativas e necessidades da sociedade.
A Escola ampliou, aprofundou e inovou o trabalho
realizado pelo Instituto e passou a investir em cur-
sos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu,
em parcerias com outras instituições de ensino su-
perior.
O Decreto nº 40.367,
de 27 de novembro de
2006, reconheceu a
ECG como integrante
do Sistema de Ensino
do Estado do Rio de Ja-
neiro. Em 2009, a Es-
cola foi credenciada a
oferecer cursos de pós-

graduação lato sensu, com a homologa-
ção do Parecer nº 057, de 26.05.09, do
Conselho Estadual de Educação. O
credenciamento segue os termos da Re-
solução nº 01/2007 do Conselho Nacio-
nal de Educação.
A ECG integra a Rede Nacional de Esco-
las de Governo e a Rede de Escolas e
Institutos Governamentais em Assuntos
Públicos (REIGAP), vinculada ao Centro
Latinoamericano de la Administración
para el Desarrollo (CLAD).
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30 de janeiro de 2009. A data representa
um marco na história da Escola de Contas e
Gestão: a inauguração de sua sede própria
em Niterói. A conquista representou não só
maior autonomia da ECG, mas também eco-
nomia aos cofres públicos, uma vez que o
TCE-RJ pagava aluguel de um prédio no Cen-
tro do Rio.

A solenidade de inauguração contou
com a presença do presidente do TCE-
RJ, José Maurício Nolasco, e repre-
sentantes das diferentes esferas de
governo, do Legislativo, Judiciário e
Executivo.

"Hoje nós estamos procurando res-
gatar para o povo de Niterói a sua
importância como ex-capital, entre-
gando este espaço para a cidade e
também às circunvizinhas, como
São Gonçalo, Maricá e Tanguá.
Agradeço o apoio do governo do
Estado e conto com a colaboração
das autoridades presentes para que
esta Casa seja cada vez mais
enaltecida como uma casa de cul-
tura e educação. Essa é uma obri-
gação do Tribunal de Contas", afir-
mou Nolasco, em seu discurso.

A sede ocupa um prédio tombado
pela Prefeitura por seu valor históri-
co e arquitetônico, e reformado pelo
TCE-RJ em 2008. Situado na Ave-
nida Jansen de Melo nº 3, o imóvel
abriga a administração da Escola, seis
salas de aula e uma biblioteca, para
atendimento aos técnicos e aos
jurisdicionados do Tribunal.

Vice-governador, secretário estadual
de Obras e então governador em exer-
cício, Luiz Fernando Pezão, partici-
pou do evento e elogiou as ações
pedagógicas desenvolvidas e
implementadas na administração
Nolasco. "Fico feliz de ver a evolu-
ção do Tribunal e as prefeituras me-
lhorarem ao longo do tempo. O Go-
verno do Estado também precisa
muito dessa parceria para melhorar

cada vez mais a
máquina pública,
para prestar me-
lhores serviços ao
cidadão, ao con-
tribuinte. Fico fe-
liz por ver você,
Nolasco, à frente
do Tribunal, recu-
perar este prédio
tão bonito e his-
tórico em Niterói,
colocando aqui a
Escola de Gestão,
que acho que é a
sua marca", res-
saltou.
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Primeiro "arranha-céu" construído em Niterói, o edifício foi inau-
gurado em 2 de outubro de 1929. Em comparação com outras
edificações da década de 1920, sua estrutura foi considerada
avançada por possibilitar a instalação de elevador, equipamento
então inédito na cidade.

Antes de tornar-se sede da ECG, o
prédio abrigou diversos órgãos pú-
blicos, como o Instituto de Fomento
Agrícola do Estado do Rio de Janei-
ro, a Secretaria de Agricultura e Tra-
balho, o Conselho de Contas do Es-
tado, o Arquivo Público Estadual e a
1ª Inspetoria Regional do TCE-RJ.

O edifício foi tombado pela Prefeitura
através da Lei nº 1.289, de 25 de
maio de 1994.

o prédio

Faço votos
que a Esco-

la de Contas continue
crescendo com a mes-
ma credibilidade e que
todos os seus objetivos
sejam concretizados
com a excelência dos
serviços que sempre fo-
ram a marca deste Tri-
bunal.

Elza
Magarão
Funcionária
mais antiga
do TCE-RJ
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É responsável pela elabora-
ção, desenvolvimento e
implementação do Plano
Diretor e do Plano Anual de
Formação e Capacitação da
Escola, bem como pela
proposição ao presidente do
Conselho Superior de
normas operacionais da ECG
e pelo desenvolvimento de
parcerias com instituições de
ensino.
Doutora em Economia pela
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Paula é servidora
do TCE-RJ há 16 anos.
Antes de assumir a direção
da Escola em junho de
2009, exerceu os cargos de
coordenadora de Controle da
Receita e titular da
Subsecretaria de Auditoria e
Controle da Gestão e da
Receita, entre outros.

Suas atribuições incluem
detectar as necessidades
e promover a
capacitação profissional
dos servidores do TCE e
dos jurisdicionados,
através de cursos de
curta e média duração;
acompanhar e analisar as
avaliações dos alunos;
desenvolver atividades
de capacitação do corpo
docente da ECG. Conta
com uma Rede de
Representantes Munici-
pais (REM), formada por
funcionários de Prefeitu-
ras e Câmaras Munici-
pais, que viabilizam a
participação de seus
servidores nos cursos.
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Cabe à COA promover
a escolha, acompanha-
mento, avaliação e
realização dos cursos
de longa duração
(graduação, aperfeiço-
amento e pós-gradua-
ção lato sensu e
stricto sensu) ofereci-
dos a servidores do
TCE e dos
jurisdicionados;
estruturar conhecimen-
tos, desenvolver
capacidade de refle-
xão, análise e síntese,
e a colaboração e
integração entre os
participantes.
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A ECG é constituída por uma direção-
geral e quatro coordenadorias, que es-
tão subordinadas ao Conselho Superior
da Escola. Formado pelos conselheiros
do TCE-RJ e presidido pelo presidente
do Tribunal, José Maurício Nolasco, o
Conselho é o órgão deliberativo superior
da instituição.

Para o desenvolvimento de suas ações, a direção e
as coordenadorias têm o auxílio de uma assessoria
pedagógica, que fornece apoio à implementação do
Plano Anual de Formação e Capacitação (PAFC), e
de uma secretaria, responsável por garantir os su-
portes administrativos e logísticos necessários.

As atividades pedagó-
gicas cumprem o
PAFC que se subdivi-
de nos Programas de
Capacitação; de For-
mação; de Estudos,
Pesquisas e Publica-
ções; e de Gestão e
Disseminação da Infor-
mação.
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Tem por objetivo
organizar atividades
relativas a estudos,
pesquisas e de produ-
ções científicas volta-
das, principalmente,
para o desenvolvimento
profissional e
organizacional dos
servidores do TCE;
coordenar a publicação
de trabalhos técnicos e
científicos, como a
Revista Síntese, visan-
do o incentivo à
produção de estudos
sobre a administração
pública.
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Responsável por levantar,
estabelecer e implementar
os ciclos de informação
necessários para apoiar
os processos-chave da
ECG e do TCE e promo-
ver melhorias para seus
servidores,
jurisdicionados e,
consequentemente, para a
sociedade. A biblioteca
está subordinada à COD e
atende aos servidores do
Tribunal e dos
jurisdicionados.
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Desde sua criação a Escola de Contas investe em cur-
sos de capacitação e formação acadêmica, destinados
aos servidores do TCE-RJ, de entidades e órgãos
jurisdicionados. Na atual administração, a ECG aproxi-
mou-se ainda mais dos agentes políticos e servidores
no interior do estado, com a implementação do Projeto
de Capacitação Regionalizada, que promove a realiza-
ção de cursos em cidades polo de diferentes regiões
fluminenses.
Neste segundo semestre, a ECG inicia as duas primeiras turmas de pós-graduação a serem forma-
das pela própria Escola, graças ao credenciamento obtido junto ao Conselho Estadual de Educa-
ção. Até então, os servidores eram beneficiados somente por convênios com outras instituições
de ensino superior.

As ações pedagógicas incluem seminários, simpósios, palestras, oficinas, encontros técnicos e ativi-
dades afins. Os servidores do Tribunal ainda são capacitados e auxiliam na capacitação de terceiros
através da participação em eventos promovidos por outras instituições, inclusive parceiros.

Toda essa programação busca contribuir para a melhor atuação dos servidores do TCE-RJ e dos
gestores públicos estaduais e municipais, em prol da sociedade.

ATIVIDADES     NÚMERO    CONCLUINTES

TOTAL

ec
G

Fonte: ECG - dados referentes ao período de 2005 a junho de 2010.
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18.908

4.059

187

7.922

1.356

2.493

178

1.515

36.618

Cursos regulares
presenciais e on-line

Cursos regionalizados

Pós-graduação

Seminários e
encontros técnicos

Oficinas

Palestras

Atividades de capacitação
para o TCE, promovidas

por outras instituições

Eventos da Agenda
Ambiental do TCE

289

35

9

26

27

15

64

9

474



10 JULHO A SETEMBRO / 2010TCE NOTÍCIA

cu
rs

os
 r

eg
io

na
li

za
do

s
ec

G

Em suas quatro edições, o projeto
teve como sede 10 municípios:
Araruama, Barra do Piraí, Bom Jesus
do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos
Goytacazes, Itaperuna, Miracema,
Nova Friburgo, Petrópolis
e Resende.

Mais de três mil gestores e servidores pú-
blicos do interior fluminense já foram be-
neficiados pelo Projeto de Capacitação
Regionalizada da ECG/TCE-RJ. Esses nú-
meros compreendem o período entre maio
de 2007, com a formação das primeiras
turmas em Itaperuna, e junho deste ano.

Implementado na atual administração do Tri-
bunal, o projeto é realizado em cidades polo
do estado, disseminando o conhecimento e
facilitando o acesso à capacitação de agen-
tes políticos e servidores de todos os 91 mu-
nicípios sob jurisdição do TCE, que não preci-
sam deslocar-se até a sede da Escola, em
Niterói, para frequentar as aulas. Isso permi-
te uma significativa economia para os
jurisdicionados: na maioria dos casos, não há
necessidade do pagamento de diárias e hos-
pedagem para os alunos inscritos, pois os cur-
sos são realizados próximo de seus locais de
trabalho e residência.
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cursos regulares
Durante todo o ano letivo, a Escola
promove uma série de cursos ligados
à área da Administração Pública para
atender a públicos-alvo específicos:
servidores municipais, estaduais e do
próprio TCE.

Os cursos regulares presenciais são
promovidos na sede da ECG, em
Niterói, e do próprio TCE, exclusiva-
mente para os servidores do Tribu-
nal. Em fase experimental, a Escola
organizou duas turmas de curso a
distância, abordando o Sistema Inte-
grado de Gestão Fiscal (SIGFIS).

Em cinco anos, as turmas somaram
18.908 alunos.

As atividades pedagógicas buscam
suprir as necessidades de capacitação
dos agentes políticos e servidores.
Em muitos casos, elas são detecta-
das por técnicos do Tribunal atra-
vés da análise de processos, fisca-
lização e inspeção in loco, ao se
depararem com erros e dúvidas re-
correntes dos jurisdicionados — por
exemplo, em relação à legislação,
licitações, gestão de convênios, de
contratos administrativos e de bens
patrimoniais. Também são oferecidos
cursos voltados para o aperfeiçoamen-
to de competências específicas, como
de Língua Portuguesa (redação de do-
cumentos oficiais, por exemplo) e de
Administração e Gerência.

O projeto veio atender a uma demanda dos pró-
prios jurisdicionados. Desde 2006, os cursos
regionalizados vem registrando participação cres-
cente dos servidores dos municípios contempla-
dos a cada etapa, atingindo a 1.293 no ano de
2009.

A programação 2010 oferece sete cursos técni-
cos e palestras, num total de 212 horas/aula:

• Orçamento Público:
Execução Orçamentária;
• Licitações e Contratos
Administrativos;
• Controle Interno;
• Gestão de Pessoal;
• Lei de Responsabilidade Fiscal;
• Prestação de Contas, Tomada
de Contas, Tomada de Contas
Especial;
• Treinamento SIGFIS - Módulo LRF,
além da palestra "Economicidade
em Licitações e Contratos
Administrativos".

11JULHO A SETEMBRO / 2010   TCE NOTÍCIA
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Com o objetivo de sedimentar sua mis-
são de Escola de Governo formadora
de  quadros superiores para a Adminis-
tração Pública, a ECG/TCE-RJ preten-
de iniciar, até o final deste ano, as pri-
meiras turmas de pós-graduação a se-
rem formadas pela própria Escola. Esta
conquista foi possível com a obtenção,
em 2009, do credenciamento para a
oferta e certificação de dois cursos de
pós lato sensu, em nível de especia-
lização, dado pelo Conselho Estadual
de Educação, por intermédio do Pare-
cer CEE n.º 057/2009. A consistên-
cia do projeto pedagógico apresenta-
do pela Escola e a qualificação do seu
corpo docente foram decisivas para
a autorização, e destacadas pelo
relator do parecer.

As aulas de Gestão Pública e Controle Externo, voltadas para servi-
dores do TCE (quadro permanente, requisitados e ocupantes, ex-
clusivamente, de cargos comissionados), começarão em 10 de se-
tembro, enquanto as aulas de pós em Gestão Pública Municipal,
destinada aos funcionários efetivos de órgãos jurisdicionados, te-
rão início até o final do ano.

O investimento na formação acadêmica de seus servidores e de
órgãos jurisdicionados não é uma iniciativa recente do TCE.
Desde sua criação, a Escola tem apoiado servidores do Tribunal
interessados em concluir pós-graduação lato sensu e stricto
sensu, custeando esses estudos ou por meio de convênios com
outras instituições de ensino. Em 2008, pela primeira vez, foram
abertas inscrições para uma turma integrada exclusivamente por
técnicos de órgãos e entidades jurisdicionados do Tribunal.

Até dezembro de 2009, 187 servidores, incluindo 28 represen-
tantes de 25 municípios, haviam concluído esses cursos em áreas
como Administração Pública, Gestão Financeira, Controladoria e
Auditoria, Direito Fiscal e Auditoria de Obras Públicas.
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Seminários, simpósios, fóruns, debates,
palestras, oficinas, prêmios, publicações.   O
TCE-RJ investe num amplo leque de ativi-
dades pedagógicas, por meio da Escola de
Contas e Gestão, com o objetivo de incenti-
var a troca de conhecimentos, a pesquisa e
o aprendizado contínuo de servidores da
Administração Pública fluminense. A pauta
dos eventos suscita a discussão sobre te-
mas atuais e polêmicos.

outras ações pedagógicas

ecG
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Os seminários sobre partilha dos royalties do petróleo e do gás natu-
ral, mudanças na legislação, controle externo e agências reguladoras de
serviço público, e novas normas de contabilidade aplicadas ao setor públi-
co, por exemplo, contaram com a presença de especialistas nas respectivas
áreas de conhecimento e atraíram centenas de pessoas ao auditório do Tri-
bunal. Ex-senador e relator da Assembleia Nacional Constituinte de 1988,
Bernardo Cabral abriu o evento comemorativo "20 anos da Constituição",
em outubro de 2008. "Graças à Constituição, hoje nós respiramos os ares
da liberdade de imprensa. Ela criou as comissões parlamentares de inquéri-
to, fortaleceu o Ministério Público e os Tribunais de Contas", afirmou.

A ECG promoveu eventos em diferentes sedes, como a discussão sobre
"Responsabilidade fiscal no ano eleitoral", a fim de atender o maior número
possível de jurisdicionados. Antes das eleições municipais de 2008, a ECG
organizou esse ciclo de palestras em  Volta Redonda, Petrópolis, Itaperuna,
Araruama e Rio de Janeiro.

Com o objetivo de incentivar a produção e reconhecer trabalhos acadêmi-
cos sobre assuntos de interesse para a administração pública no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro, o TCE-RJ instituiu o Prêmio Ministro
Gama Filho. O público-alvo são servidores públicos da administra-
ção direta e indireta estadual e/ou municipal.  Na edição 2010, a quarta
desde a criação do prêmio, o tema para discussão foi "Dez anos da Lei de
Responsabilidade Fiscal: a contribuição da transparência da gestão fiscal
para a boa governança".

Em 2008, o TCE também promoveu um concurso dirigido às prefeituras,
além de entidades da administração pública municipal e do estado do Rio de
Janeiro, para selecionar as Melhores Práticas de Gestão
dos Recursos Públicos. Oito prefeituras receberam certifica-
dos pela implantação de programas voltados para a reciclagem de lixo,
políticas públicas de atenção à pessoa idosa e saúde da família, entre ou-
tros.

Encontros mensais para discutir temas acadêmicos diversos, por meio da
troca de conhecimentos adquiridos pelos servidores do TCE em cursos,
palestras, seminários e outros eventos, e que possam refletir, em termos
práticos, em suas atividades profissionais. Com esta proposta, a ECG criou
o Projeto Tardes do Saber, em 2009.

Bernardo Cabral
Ex-senador da República e
relator da Assembleia Nacional
Constituinte de 1988

Conheço, de perto, a eficiên-
cia da Escola de Contas e
Gestão – ECG/TCE-RJ e, ao
completar 5 anos de profícua

existência, ela conseguiu assegurar o seu encontro com
a posteridade.

14 JULHO A SETEMBRO / 2010TCE NOTÍCIA
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Em seu segundo ano, o projeto ampliou seus horizontes, convidan-
do especialistas e acadêmicos para compartilharem suas experiênci-
as com os servidores da Casa e enriquecerem os debates. Participa-
ram Marisa Pignataro, chefe da Controladoria-Regional da União no
Estado do Rio de Janeiro; Saulo Barroso Rocha, professor da Facul-
dade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal
Fluminense, e Fernando Klautau, chefe da assessoria técnica da Se-
cretaria de Estado de Planejamento e Gestão, servidor do TCE-RJ.

A Revista Síntese tem como objetivo disseminar e incenti-
var a produção  de estudos, análises e pesquisas técnicas e científi-
cas, relacionados aos temas de gestão pública nas diversas áreas de
governo, bem como provocar uma  reflexão crítica em seus leitores.
Seu conteúdo inclui artigos de autoria de servidores do TCE e ou-
tros profissionais reconhecidos por sua expertise em trabalhos so-
bre Administração Pública, além de votos aprovados pelo Plenário
do Tribunal. Distribuída gratuitamente, a revista é semestral e está
em sua 7ª edição.

A ECG também participa da publicação de estudos e pesquisas so-
bre políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. São trabalhos
como a Cartilha Plano Diretor;  sobre segurança pública, ajuste fiscal
e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), realizados
por técnicos do TCE em parceria com outros órgãos.

Marisa Pignataro

Parabéns pelo aniversário de 5 anos da
Escola de Contas e Gestão, importante
parceira no desenvolvimento das ações
do Grupo de Trabalho para o Controle Social (GTCS).
No aniversário da ECG, quem recebe o presente são os
agentes municipais e a sociedade, com os cursos desen-
volvidos pela Escola, proferidos por profissionais com-
petentes e comprometidos com o aprimoramento da ges-
tão pública.
Não é de menor importância a capacitação do corpo
técnico do próprio TCE, com destaque para o projeto
Tardes do Saber, que de forma rápida, mas constante,
contribui para a motivação, a participação e a melhoria
do desempenho funcional.

Chefe da CGU-Regional/RJ
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Por meio da Escola de
Contas e Gestão, o
TCE-RJ adota uma po-
lítica de parcerias com
outros órgãos e institui-
ções, públicos e priva-
dos, em prol de um ob-
jetivo comum: contribuir
para que a Administra-
ção Pública fluminense
seja cada vez mais efi-
ciente e responsável.

A união de forças
viabiliza desde a troca
de experiências e co-
nhecimentos entre ser-
vidores de diferentes
esferas de governo até
a atuação conjunta na
fiscalização do uso de
verbas e o incentivo ao
controle social sobre os
atos dos gestores pú-
blicos.
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ecG
Em junho de 2009, o presidente do
TCE, José Maurício Nolasco, partici-
pou do I Encontro de Controle Social
do Rio de Janeiro. Na cerimônia, re-
presentantes de órgãos federais, es-
taduais e municipais assinaram dois
documentos inéditos, com a finalida-
de de criar uma Rede de Controle da
Gestão Pública, além de mobilizar e
capacitar a população fluminense
para exercer o controle social liga-
do à aplicação dos recursos públi-
cos: o Acordo de Cooperação Téc-
nica da Rede de Controle da Ges-
tão Pública e o Acordo de Coope-
ração para o Desenvolvimento do
Controle Social. "A junção de es-
forços entre autoridades públicas e
privadas permitirá, através da edu-

cação, mudar o quadro atual no
país", afirmou Nolasco, defenden-
do mais respeito e transparência no
trato com o dinheiro público.

Em seu primeiro ano, a Rede promo-
veu palestras para estudantes, servi-
dores públicos, conselheiros munici-
pais e líderes comunitários, entre ou-
tros representantes da sociedade ci-
vil. Também realizou o 2º Encontro
de Controle Social, que teve como
sede Campos dos Goytacazes. Téc-
nicos do TCE e professores da ECG
participaram dos eventos.

São parceiros no primeiro acordo:
Ministério Público Federal, por meio
da Procuradoria da República no Es-

tado; Controladoria-Geral da União,
por intermédio da CGU no estado;
Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil, por meio da Superintendência
da RFB na 7ª Região Fiscal; Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional,
por intermédio da Procuradoria-Re-
gional da 2ª Região; Tribunal de
Contas da União, através da Secre-
taria de Controle Externo do TCU
no estado; Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro e Se-
cretaria de Estado de Fazenda, por
meio da Auditoria-Geral, além do
TCE-RJ. O segundo documento
tem os mesmos signatários, além
da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da
Secretaria de Estado de Educação.
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O incremento à fiscalização
também é promovido, indi-
retamente, por uma série
de acordos e convênios de
cooperação educacional e
científica para o desenvol-
vimento de cursos
direcionados para o apri-
moramento dos servidores
do Tribunal e de outros ór-
gãos, através da Rede de
Escolas de Governo.
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convênios
EMERJ - Escola da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro - Tribunal de Justiça
Polícia Federal - Superintendência Regional do
Estado do Rio de Janeiro.

acordos
ESAF  - Escola Fazendária - Secretaria de
Estado de Fazenda
ELERJ - Escola do Legislativo da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
ESAJ - Escola de Administração Judiciária
EMARF - Escola da Magistratura Regional Federal

Haroldo Mattos
de Lemos
Presidente do Instituto Brasil
PNUMA e professor de
Engenharia Ambiental da
Escola Politécnica da UFRJ

A Escola de Contas e
Gestão do Tribunal de

Contas do Estado do Rio de Janeiro é
uma louvável iniciativa para ensino e
pesquisa na área da gestão pública. Já
participei de excelentes seminários na
área do meio ambiente e
sustentabilidade, para discutir temas
prioritários para a sociedade, como os
efeitos das mudanças climáticas.

A atuação da ECG envolve o apoio e o desenvolvimento
conjunto de ações com a Comissão da Agenda Ambiental
do TCE e a Associação de Servidores do Tribunal

(Astcerj).

A parceria com a Agenda permitiu, entre outras ativida-
des, a realização do I Fórum Estadual de Gestão
Ambiental na Administração Pública, em 2008. Promo-
vido no auditório do TCE, o evento incluiu a apresenta-
ção de seis projetos desenvolvidos por prefeituras, para
a preservação do meio ambiente. No ano seguinte, o
Tribunal inaugurou o Fórum Permanente da Agenda
Ambiental, que teve três edições e reuniu ambientalistas,
professores e gestores públicos em debate sobre dife-
rentes questões ambientais. Com a Astcerj, as ações es-
timulam a  responsabilidade social e a educação ambiental
junto aos servidores e a todos os alunos da ECG.

Assim, a Escola e seus parceiros
comprovam, no dia a dia, as pala-
vras do poeta grego Eurípedes:
"Projetos conjuntos têm mais
chance de sucesso quando se be-
neficiam de ambos os lados". E,
sem dúvida alguma, a sociedade
é a maior beneficiada nesse pro-
cesso.
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ECG e Emerj:
parceria de

sucesso
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos

Diretor-geral da Escola
da Magistratura do

Estado do Rio de Ja-
neiro, o desembar-

gador Manoel Alberto
Rebêlo dos Santos

assinou, em julho, um
termo aditivo ao con-
vênio de cooperação

técnica e educacional
entre a Emerj e a ECG.

"A Escola da Magis-
tratura é uma casa
plural, um espaço

aberto à  cultura de
um modo geral e nós
temos o maior prazer

em ter uma aproxima-
ção, o maior convívio
possível com a Escola
de Contas. Nós temos
muito a aprender com
vocês, podemos tro-

car experiências e isso
será excelente para

a população
fluminense", afirma.

Em sua administração,
o cambuciense Rebêlo

dos Santos
implementou um pro-

jeto que permite o
ensino a distância

para magistrados e
planeja realizar um

velho sonho: promo-
ver o intercâmbio en-
tre a Emerj e escolas

similares de países
africanos de língua

portuguesa e da
América Latina.

TCE Notícia: O senhor poderia falar
um pouco sobre sua trajetória no Ju-

diciário?

Desembargador: Nasci em Cambuci
e me formei em Direito pela Universi-
dade Federal Fluminense. Trabalhei
num escritório de advocacia e prestei
concurso para o Tribunal de Justiça.
Minha primeira comarca foi São João
da Barra, em 1980. Hoje sou titular
do Órgão Especial do TJ e da 3ª Câ-
mara Criminal. Há um ano houve elei-
ção para a Escola da Magistratura e o
antigo diretor-geral lançou meu nome
para concorrer a sua sucessão. Foi a
primeira eleição após alteração no re-
gimento: antes só votavam os inte-
grantes do Órgão Especial, ou seja,
os 25 desembargadores mais antigos.
Com a mudança, o colégio eleitoral
passou a ser formado pelos 180
desembargadores. Tomei posse em
1º de fevereiro de 2009 e fico até
31 de janeiro de 2011.

TCE Notícia: Como funciona o siste-

ma de ensino a distância implementado
em sua administração na Emerj?

Desembargador: As inscrições para
os eventos ocorrem através do nos-
so site. Os juízes inscritos recebem
uma senha para acessá-los. Essa é
uma ferramenta que beneficia o juiz
e, por via de consequência, o

jurisdicionado, pois o juiz lotado no
interior não tem que se deslocar para
a capital para frequentar o curso, dei-
xando sua comarca sem titular. Com
a senha, ele pode acompanhar as pa-
lestras, ou eventualmente as aulas,
do seu gabinete, de casa ou de qual-
quer lugar em que esteja passando
férias, na Europa, por exemplo. Além
disso, pode assistir ao evento no mo-
mento em que está acontecendo ou
não.  O conteúdo fica disponível no
site por seis meses. Em localidades
em que não há acesso à internet, nós
podemos reproduzir o material, caso
o interessado nos envie um DVD, por-
que é difícil para a Escola arcar com
esse custo.

TCE Notícia: O sistema já foi adotado

em eventos em parceria com a ECG?

Desembargador: Ainda não. No ano
passado, tivemos um curso sobre li-
citação dado por técnicos do Tribu-
nal aqui na Escola, mas o sistema ain-
da não estava disponível. Hoje po-
deríamos transmiti-lo via internet, be-
neficiando tanto juízes como audito-
res do TCE em todo o Estado do Rio.

TCE Notícia: As senhas não são res-

tritas ao pessoal do Judiciário?

Desembargador: Como tudo é feito
às expensas da Emerj, nós temos di-
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entrevista

O objetivo do TCE-RJ é muito mais orientar
do que punir. E isso é uma consequência

da excelência da Escola de Contas, a meu ver

foto

ficuldades. Mas caso haja interesse,
podemos autorizar e liberar um nú-
mero limitado de acessos a determi-
nados cursos.

TCE Notícia: A Emerj estuda adotar
outras ferramentas tecnológicas para

a capacitação dos juízes?

Desembargador: Pretendemos im-
plantar as transmissões por
videoconferência ainda nesta adminis-
tração. A videoconferência tem a van-
tagem da interlocução imediata: você
fala e o professor responde, é quase
presencial. Na verdade, ela possibili-
ta que juizes que estejam em
comarcas possam interagir entre si e
com o palestrante, conversando, tro-
cando arquivos etc.O sistema funci-
onará em oito comarcas polo, benefi-
ciando também os juízes de comarcas
proximas. Além disso, nosso site ofe-
rece uma biblioteca virtual.

TCE Notícia: Qual a importância do
convênio assinado com a ECG?

Desembargador: É a ajuda mútua. Nós
temos os mesmos objetivos, o inte-
resse de esclarecer magistrados e au-
ditores, esclarecer tudo o que pode ser
objeto de dúvida. Podemos fazer mui-
ta coisa em comum.  Vou dar um exem-
plo: a Prefeitura, o Estado e a União
são obrigados a fornecer certos remé-

dios. Numa prefeitura do estado, mon-
taram um esquema de corrupção, apro-
veitando-se de ordens judiciais para
fornecimento de medicamentos. Eles
compravam os remédios em caráter
emergencial e por um preço muito
superior ao de mercado.  Isso é o tipo
de coisa que nós podemos colaborar
mutuamente. Podemos fazer um even-
to envolvendo a Escola Nacional de
Saúde Pública, com a qual firmamos
um convênio recentemente, a Escola
do Tribunal de Contas e a Emerj. Os
técnicos do Tribunal passariam para
nós, juízes, as informações referentes
à licitação, compras e valores; a Esco-
la de Saúde esclareceria sobre a legis-
lação e qual órgão é obrigado a forne-
cer o remédio e, com isso, o juiz pode
decidir com mais segurança, além de
termos uma prestação jurisdicional

mais eficaz e de facilitar a prestação
de contas.

TCE Notícia: A Emerj têm convênios

com Escolas de Governo de outros
países?

Desembargador: Isso ainda é um so-
nho. Eu vejo os sonhos como molas
propulsoras do progresso. Se você
não sonhar, acaba não fazendo
nada. Numa primeira etapa, nós
conseguimos levar as transmissões
dos eventos, via internet, para os
juízes  do Estado do Rio e do Brasil;
numa segunda, planejamos chegar até
a magistratura de países africanos de
língua portuguesa e numa terceira,
para os países da América Latina. Re-
centemente eu recebi um convite do
CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
para ir a Cabo Verde. Se isso se
concretizar, será o primeiro convênio

entre uma escola de magistratura do Bra-
sil e a de um país africano. Também fui
convidado para ir à Argentina fechar uma
parceria com uma universidade.

TCE Notícia: Gostaria que o senhor

fizesse uma avaliação do trabalho da
ECG, que está comemorando cinco

anos de existência.

Desembargador: Vocês talvez este-
jam mais adiantados do que boa par-
te das demais escolas no Brasil. O
objetivo do Tribunal de Contas do
Estado, pelo menos na visão de quem
está aqui fora, é muito mais orientar,
para evitar que se cometa equívocos,
do que punir. E isso é uma
consequência da excelência da ECG,
a meu ver. Por mais bem-intenciona-
do que seja o servidor, é difícil acom-

panhar as alterações na legislação,
que acontecem sistematicamente e
com uma rapidez avassaladora. En-
tão o que faz a Escola? Esclarece. No
momento em que os professores da
ECG esclarecem, os próprios servi-
dores do Tribunal de Contas têm mais
facilidade de auxiliar os magistrados,
o que redunda em benefício para os
jurisdicionados. Eu acho que a Esco-
la de Contas hoje, pelo menos aqui
no Estado do Rio de Janeiro, é de
excelente qualidade. E, por isso, pa-
rabenizo o trabalho feito pela ECG
e gostaria de dizer que a Emerj é uma
casa plural, um espaço aberto à  cul-
tura de um modo geral e nós temos
o maior prazer em ter uma aproxima-
ção, um convívio o maior possível
com a Escola de Contas. Nós temos
muito a aprender com vocês, pode-
mos trocar experiências e isso será
excelente para a população.
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Melhoria da gestão
pública como meta
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Desde o ano passado à
frente da ECG, a diretora-
geral, Paula Alexandra
Nazareth, destaca a excelência  do cor-
po docente e a credibilidade alcançada
pela instituição em cinco anos de exis-
tência. Além de comemorar a data, Paula
anuncia as próximas metas da escola: o
aprofundamento da qualidade do ensi-
no promovido pela instituição; a criação
de indicadores capazes de medir o re-
torno das ações para a melhoria da ges-
tão pública fluminense; e o lançamento
de novos cursos a distância. Reconhe-
cida pela sociedade, a ECG faz parte da
Rede Nacional de Escolas de Governo,
que reúne 161 instituições, e da rede
ibero-americana de escolas de governo
(REIGAP).

TCE Notícia: Como a senhora descreveria a evolução da
ECG nesses cinco anos de existência?

Paula Nazareth: A Escola de Contas surgiu do desejo de
expansão do Tribunal, que  reconhece a importância do
trabalho preventivo, pedagógico e do investimento no
capital humano como um fator diferenciador para a ges-
tão pública. Nasceu com uma filosofia diferente, de não
só destacar a importância de investir no corpo técnico do
TCE, mas também do servidor jurisdicionado, de identifi-
car que mais do que cobrar, mais do que punir, o Tribu-
nal precisa ter um trabalho de parceria com as administra-
ções públicas, de orientação e de prevenção de erros.

TCE Notícia: Ao assumir a direção-geral da ECG, quais
foram seus principais desafios?

Paula Nazareth: Consolidar a identidade da Escola, forta-
lecendo-a e integrando-a, inclusive fisicamente. O primei-
ro desafio trazido pela presidência do Conselho Superior
da ECG foi reunir a Escola toda na sede em Niterói.
Estamos passando ainda por um grande processo de re-
organização interna,  pensando em qual é a Escola de
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Contas que o Tribunal quer, que
seja útil a nossa sociedade, que con-
tribua para melhorar e aprimorar a
administração do nosso estado. Te-
mos trabalhado para reforçar a nos-
sa ligação com as necessidades do
jurisdicionado, procuramos estar
abertos aos anseios dos servidores
do TCE, e estamos afinados com a
presidência do Tribunal, que tem
dado toda a força e  apoio nesse
processo.

TCE Notícia: E quais foram as prin-
cipais conquistas até agora?

Paula Nazareth: Entre as mais im-
portantes destaco a consolidação do
projeto de capacitação regionalizada
e o credenciamento para oferecer cur-
sos de pós-graduação lato sensu.
Conseguimos lançar dois cursos, de
especialização em Gestão Pública e
Controle Externo e em Gestão Pú-
blica Municipal. A maioria dos do-
centes são servidores da Casa, alta-
mente capacitados, pessoas de di-
ferentes áreas que estão muito mo-
tivadas. Queremos a inovação, tra-
balhar a capacidade reflexiva nos
nossos alunos.

TCE Notícia: Como avalia o papel
da ECG diante de outras instituições
do gênero?

Paula Nazareth: Além de fazer par-
te da Rede Nacional, a  Escola de
Contas também faz parte da rede
Ibero-americana de Escolas de Go-
verno. A nossa inserção nessas
redes nos coloca dentro do que
está acontecendo na ponta, do
que é mais atual, das tendências,
do que está sendo discutido em
termos de  educação e de ensino.
Estamos estudando uma propos-
ta inovadora de ensino à distân-
cia a ser lançada em breve.

TCE Notícia: A senhora tem uma his-
tória profissional dentro do TCE. É

possível perceber a importância da
ECG na formação dos técnicos do
Tribunal?

Paula Nazareth: Entrei no TCE atra-
vés do concurso de 1993. Desde
aquela época, o Tribunal mudou mui-
to. Não foi só o órgão, foi o sistema
tribunal de contas que ganhou  im-
portância dentro do sistema político
brasileiro. Hoje o Tribunal de Con-
tas é muito mais conhecido e reco-
nhecido, um importante aliado do
cidadão na defesa da gestão dos re-
cursos públicos. O corpo técnico do
tribunal é formado por engenheiros,
cientistas políticos, médicos, admi-
nistradores hospitalares, economis-
tas, contadores, educadores, temos
uma gama enorme de conhecimen-

tos, utilíssimos e fundamentais para
que possamos construir o trabalho,
de orientação, de apoio e de fiscali-
zação aos diversos órgãos da socie-
dade. O papel da ECG é fundamen-
tal para o intercâmbio destes dife-
rentes saberes.

TCE Notícia: Quais são as metas da
ECG para os próximos anos? É pos-
sível estabelecer um cronograma?

Paula Nazareth: A principal meta é
aprofundar a qualidade do ensino
que é promovido pela ECG. Esse é
um esforço diário. Queremos criar
uma metodologia, com indicadores

que nos permitam medir qual é o real
impacto do trabalho que a gente faz
no TCE, nas prefeituras e nas câma-
ras municipais. Até que ponto a ECG
está contribuindo efetivamente para
aprimorar a qualidade da administra-
ção pública fluminense. As escolas
de governo de uma maneira geral es-
tão muito preocupadas com essa afe-
rição.

TCE Notícia: Considera necessário
ampliar a área de atuação da Escola
para a sociedade como um todo?

Paula Nazareth: Acho que o controle
social é o futuro. É uma realidade, não
é uma escolha. Temos um orgulho
muito grande por estarmos contribu-
indo com esse processo de fomento
do controle social no Estado do Rio
de Janeiro. O Tribunal de Contas faz
parte, há um ano, de um acordo que
envolve dez instituições governamen-
tais, que são entidades de controle e
universidades. A nossa contribuição
para a sociedade acontece hoje atra-
vés dos seminários que promovemos,
da Agenda Ambiental, do projeto Tar-
des do Saber, nossas publicações, o
site da ECG, que disponibiliza todos
os trabalhos que são apresentados
nas palestras.

TCE Notícia: Qual a mensagem que a
senhora enviaria aos leitores?

Paula Nazareth: O sucesso da Escola
de Contas depende da integração en-
tre os servidores do TCE, o corpo do-
cente, a equipe que trabalha na Escola
e o Tribunal de Contas. Que as pesso-
as se comprometam  com o futuro da
instituição, que sejam nossas parcei-
ras. A ECG quer ouvir o servidor, ela
quer ouvir a sociedade, ela quer ou-
vir as necessidades, as demandas.
O comprometimento de todos é que
vai assegurar que a Escola continue
cada vez mais se desenvolvendo para
ser uma instituição de qualidade e de
excelência.

A ECG quer
criar indicadores

capazes de
medir o retorno
das ações da
Escola para a
melhoria da

gestão pública
fluminense



24 JULHO A SETEMBRO / 2010TCE NOTÍCIA

de
po

im
en

to
s

O século XXI também é conhecido como a era da informação e do
conhecimento. Do ponto de vista da construção de uma democracia
mais substantiva e da maior participação da cidadania na vida
política e social do Brasil, é fundamental a disponibilização inteli-
gente e amigável das informações sobre as contas e as políticas pú-
blicas e a produção de conhecimento sobre a gestão governamental.

Nos seus breves cinco anos de vida, a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ já se
firmou como uma Instituição preciosa e de excelência nesse processo. Transparên-
cia e conhecimento são as colunas centrais de um Brasil melhor.

Sergio Besserman Vianna
Economista, professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) e ambientalista

A Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro é essencial para o aperfeiçoamento da Administração
Pública. Exerce importante papel educativo para o cumprimento dos
princípios insculpidos no art. 37 da Constituição da República, prin-
cipalmente os da moralidade, publicidade e eficiência, os quais po-
dem ser traduzidos pela expressão “efetividade no controle das contas públicas”.

Nagib Slaibi Filho
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor da Escola da

Magistratura do Estado e da Universidade Salgado de Oliveira (Universo)

A Escola de Contas e Gestão é um ambiente que possibilita aos pro-
fissionais o contato direto e objetivo com os conhecimentos ne-
cessários, e complementares, à formação desejada pelo Tribunal de
Contas e pela sociedade.

Paulo Henrique Feijó
Coordenador-geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional

Além da formação e capacitação dos servidores do TCE-RJ, a cria-
ção da ECG representou  um importante marco na adoção, pela
Corte de Contas, de uma atuação preventiva e não meramente puni-
tiva, privilegiando o aprimoramento técnico dos servidores dos ór-
gãos jurisdicionados e dos ordenadores de despesas.

Luiz Marcio Alves Pereira
Juiz-membro do TRE-RJ e diretor da Escola Judiciária Eleitoral

A Escola de Contas e Gestão ainda é uma instituição muito jovem,
porém com bastante experiência. Os profissionais que a integram
têm plena consciência da importância da entidade para o desenvol-
vimento da gestão pública fluminense e, principalmente, para o apri-
moramento dos mecanismos de controle de acompanhamento dos
órgãos subordinados à fiscalização do Tribunal de Contas do Esta-

do do Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, estou orgulhoso em prestar este depoimen-
to, pois não vejo outro caminho para a melhoria da sociedade brasileira, que não
seja através da educação continuada, o que a ECG vem fazendo com brilhantismo.

Antonio Miguel Fernandes
Vice-presidente de Registro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
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