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No momento em que o Tribunal de Contas da União orgulhosamente
comemora os seus cento e treze anos de existência, cabe à instituição
observar, por um lado, o lastro de seu passado histórico, e, por outro, os
instigantes desafios que são demandados pelo futuro.
Nos tempos modernos, nos quais a velocidade das transformações
assalta à percepção de todos nós, urge alargar os sentidos, ousar nas
formas, buscar novos paradigmas, enfim atuar como agente das
modificações.
Atenta a essa dinâmica, a ação institucional desta Corte de Contas
vem experimentando constante aprimoramento, o que se faz refletir,
também, na inovadora concepção da revista do TCU.
A atual linha editorial pretende consagrar a revista do TCU como
verdadeiro veículo de comunicação desta Casa com o cidadão, razão
de ser do Estado, a quem o aparelho estatal deve rotineiramente
prestar contas dos seus atos.
Nesta publicação, uma rica coletânea de textos é ofertada ao
leitor. Em destaque o artigo de autoria do deputado João Paulo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, por meio do qual o
articulista descortina a atuação da Câmara dos Deputados e do
Tribunal de Contas da União na defesa da cidadania. Igual
importância é atribuída ao escrito do ministro Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, que dispõe a respeito das condições da malha
rodoviária brasileira, ao tempo em que alerta para a importância da
política de governo voltada para o setor. No campo doutrinário, o
Presidente desta Casa, ministro Valmir Campelo, versa a respeito da
cooperação entre os Tribunais de Contas dos Países de Língua
Portuguesa. Jarbas Maranhão presta tributo a Heraclio Salles,
resgatando trabalho desse sobre a situação singular da instituição
Tribunal de Contas no rol dos Poderes da República. Igualmente
proficientes os escritos dos colaboradores Flávio Olímpio Neves
Silva, sobre os requisitos da gestão fiscal responsável, Jonas Liebl,
acerca da correlação entre metodologias de dimensionamento de
amostras, e Flávio Corrêa de Toledo Júnior, acerca dos resultados
fiscais das entidades federadas.
Complementam a edição as ementas jurisprudenciais de
assuntos relevantes e as notícias veiculadas na imprensa escrita,
quando da divulgação das principais ações realizadas pelo Tribunal
de Contas da União.
O Conselho Editorial deseja a todos que tenham acesso aos
exemplares da presente edição que façam bom proveito do seu
conteúdo.

