Editorial
Editorial
Luciano Carlos Batista

O Tribunal de Contas da União vem avançando
significativamente no campo da produção de informações úteis
ao acompanhamento, gerenciamento e fiscalização do patrimônio
público, servindo-se da contribuição de homens dedicados
às causas do controle estatal. São diversificadas as fontes de
pesquisa, que não se limitam a um conhecimento teórico, mas
aproveitam as experiências nacionais e internacionais em técnicas
de controle e preparação de corpo técnico especializado.

O

Nesse passo, a Revista do TCU tem sido um excelente veículo
informativo capaz de produzir interação entre os interessados
no tema e o Tribunal de Contas da União.
A cada nova edição a Revista vem se aperfeiçoando, não só no
que diz respeito à diagramação e diversificação de artigos, mas
especialmente quanto ao zelo pelo seu conteúdo. Em destaque
estão a visão de Márcio Thomas Bastos, Ministro de Estado da
Justiça, sobre o Conselho Nacional de Justiça e o Controle do
Poder Judiciário, e o artigo escrito pelo embaixador Carlos Lopes,
Representante Residente do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento, tratando sobre a parceria entre o PNUD e
o TCU.
A novidade desta edição ficou por conta da coluna doutrinária
que contempla artigos exclusivamente de profissionais ligados
diretamente ao controle externo, um deles ex-representante do
MP junto ao Tribunal de Contas da União e, os demais, ocupantes
de cargo de carreira do TCU, notadamente especialistas nas
três principais áreas de interesse do controle, quais sejam: a
fiscalização, a prestação/tomada de contas e o treinamento
do corpo técnico. Apenas a título de exemplo da referida
abrangência, integram esta publicação, entre outros, artigos
doutrinários sobre a evolução e princípios constitucionais do
Controle Externo, sobre a fiscalização de obras e rodovias e sobre
a pós-graduação no Tribunal de Contas da União.
Em relação à última edição, este número mantém suas
demais qualidades de conteúdo, trazendo uma série de notícias
divulgadas na mídia sobre a atuação do TCU e uma coleção
jurisprudencial sobre assuntos considerados relevantes para o
momento atual.
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Com tantas e valiosas informações, o Conselho Editorial
espera contribuir substancialmente para o enriquecimento do
conhecimento de seus leitores.

