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Temos recebido, em nome da Casa, do Conselho Editorial e dos
servidores que trabalham na Revista do TCU, inúmeros elogios pelo novo
formato da publicação, adotado a partir da edição anterior.
Orgulha-nos o fato de a nova concepção da Revista ter sido aprovada
pelos seus leitores, pois a satisfação destes foi justamente o norte do
projeto de reformulação. Com vistas a tornar a publicação mais
convidativa, mais agradável e mais interessante para os seus leitores,
procurou-se aprimorar não apenas a apresentação gráfica da Revista, mas
principalmente seu conteúdo, sua essência.
Se procede afirmar que tudo o que pode ser dito pode ser dito de forma
clara, como chegou a cogitar o filósofo Ludwig Wittgenstein, a Revista do
TCU está no caminho certo. A publicação passou a fazer uso de uma
linguagem direta e concisa, sem apelos verborrágicos ou exageros
tecnicistas, que, em verdade, só fazem permear ruídos na mensagem a ser
transmitida pelo Tribunal. E sabemos que essa mensagem, pela própria
razão de ser da instituição, deve chegar clara e limpa aos seus destinatários.
Ressalte-se que tudo isso foi feito sem que se descuidasse da completude,
da exatidão e do rigor necessários nos assuntos da Casa.
Nesta edição, além do noticiário e das ementas jurisprudenciais
referentes aos mais importantes trabalhos do TCU, a Revista traz textos de
indiscutível valia. Destaque para o produzido pelo Presidente do
Congresso Nacional, Senador José Sarney, em que se frisa que a
proximidade de interesses entre o Senado Federal e o TCU remonta à
época da criação deste, capitaneada por Rui Barbosa, que também foi
Senador. O Ministro Waldir Pires expõe, em interessante entrevista, sua
percepção de controle interno e sua estratégia de condução da
Controladoria-Geral da União. Na Seção Doutrina, três artigos focalizam
importantes alvos do controle externo. O primeiro artigo, de autoria do
Ministro-Presidente do TCU, Valmir Campelo, destaca a imprescindível e
inafastável atuação do controle externo na questão da responsabilidade
fiscal. O Conselheiro do TCDF Jorge Ulisses Jacoby Fernandes trata, com
a costumeira maestria, do controle das admissões pelos Tribunais de
Contas. Por fim, Renato Jorge Brown Ribeiro,Analista de Controle Externo
do TCU, discorre sobre a inserção da questão ambiental no âmbito de
atuação do controle externo federal.
Senhores leitores, façam bom proveito! E tenham a certeza de que o
Conselho Editorial e todos os servidores que trabalham para a realização
da Revista do TCU não se acomodarão com o inegável sucesso alcançado
com a reformulação da publicação. Nosso objetivo é e continuará a ser a
busca incessante do aprimoramento, sempre no sentido de bem servir à
sociedade.

