APRESENTAÇÃO
A Revista do Tribunal de Contas da União é uma publicação oficial da Corte
Superior de Contas. Nela, são apresentadas decisões e acórdãos do órgão máximo
do País na fiscalização dos Poderes da República, bem como trabalhos de colaboradores a respeito de assuntos de interesse do controle externo e da administração
pública em geral.
De periodicidade trimestral, a Revista publica as principais decisões tomadas pelo TCU no julgamento das contas dos administradores responsáveis por
bens e valores públicos, bem como o resultado de inspeções, auditorias,
representações e denúncias.
Veículo informativo e orientador sobre detalhes da legislação específica, é
leitura indispensável, como fonte de pesquisas, para estudiosos e responsáveis
pela condução de órgãos dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por força de seu regulamento, a Revista do TCU é supervisionada pelo Ministro-Vice Presidente, com o auxílio do Conselho Editorial, que foi renovado para
o exercício de 1999. Assim, as edições ainda pendentes, referentes aos períodos
de abril a junho, julho a setembro e outubro a dezembro do ano de 1998,já foram
apreciadas por seu novo Conselho.
Nomes expressivos têm colaborado para o êxito editorial de nossa publicação, fazendo-se sempre presentes em suas edições. E muito nos honra a grande
procura de tantas eméritas personalidades do Brasil e do exterior para a divulgação
de seus trabalhos.
Palestras e trabalhos técnicos, preferencialmente inéditos, que abordem
temas sobre os Tribunais de Contas, Controle Externo, Administração Pública,
Direito Público, Finanças e Auditorias no Setor Estatal, podem ser encaminhados
ao Serviço de Editoração e Publicações, do Instituto Serzedello Corrêa, que os
submeterá ao Conselho Editorial para seleção e publicação.
O atual Conselho Editorial espera colaborar, cada vez mais, para o aprimoramento da qualidade e do conteúdo informativo da Revista, de forma a torná-la
um instrumento sempre útil e orientador para todos aqueles comprometidos com
a gestão de recursos públicos.
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