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aro leitor,

Apresentamos a edição nº 129 da Revista do Tribunal de Contas da
União, referente ao primeiro quadrimestre de 2014. Esperamos com este
número disponibilizar matérias que reflitam sobre a função “Controle Externo” e contextualizem a atuação do Tribunal em um cenário de mudanças
na própria instituição e no Brasil.
Neste exemplar, o entrevistado Ministro Augusto Nardes, presidente
do TCU, ressalta pontos importantes de sua gestão: a especialização das
Secretarias de Controle Externo; a realização das auditorias coordenadas
com os Tribunais de Contas dos Estados; a promoção do evento Diálogo
Público; o trabalho do Instituto Serzedello Corrêa; e, finalmente, o seu primeiro ano à frente da presidência da Organização Latino-Americana e do
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).
Alguns temas da entrevista são retomados na seção Destaques, tais
como: Assembleia-Geral da Olacefs, o Diálogo Público e o lançamento da
publicação “Governança Pública”. Outros assuntos abordados incluem:
gestão de pessoas na Administração Pública, auditoria coordenada em Unidades de Conservação da Amazônia, cursos a distância para capacitação de
servidores públicos e avaliação de agências reguladoras.

Bruno Spada

Na seção Artigos, o texto “O TCU e suas não-competências” discute a
atribuição fiscalizadora do Tribunal. Entram em pauta, também, temas de
extrema relevância, como: contabilidade pública e contratação de serviços
de aperfeiçoamento de pessoal na Administração Pública. A educação para
o controle social e as auditorias operacionais mostram a importância da
atuação do TCU no contexto social e político brasileiro. Destacam-se, por
fim, no artigo “Credibilidade dos governos, papel das EFS e boas práticas
internacionais de auditoria financeira”, os resultados da convergência entre
as práticas de auditoria do TCU e os padrões internacionais.
A Revista do TCU tem como objetivo divulgar ações de fiscalização e
controle dos recursos públicos e promover o conhecimento sobre temáticas
que visem ao aprimoramento da Gestão Pública.
Boa leitura!
Aroldo Cedraz de Oliveira
é Ministro do Tribunal de Contas
da União e Supervisor do Conselho
Editorial da Revista do TCU.

