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aro leitor,

Temos a satisfação de apresentar a Edição nº 130 da Revista do Tribunal de Contas da União, referente ao segundo quadrimestre de 2014. Esta
edição trata, entre outros assuntos, do impacto da governança pública para
o desenvolvimento nacional - tema de destaque na análise das Contas do
Governo da República realizada pelo TCU este ano.
O entrevistado Ministro Raimundo Carreiro, relator das contas do governo do exercício de 2013, destaca as condições de governança necessárias ao desenvolvimento, bem como as ressalvas e recomendações feitas
pelo tribunal.
A análise das contas do governo, atribuição dada ao TCU pela Constituição Federal, é tema também da seção Destaques, que mostra os principais pontos da análise deste ano. A revista também aborda nesta edição a
publicação “Dez Passos para a Boa Governança”, um roteiro para auxiliar
gestores a superarem os desafios da administração pública.
Outros temas de destaque são: a lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, a primeira fiscalização realizada sobre as cavernas brasileiras
e a criação da rede Latino-americana de combate à corrupção.

Bruno Spada

Na seção Artigos, são apresentados temas como a análise comparativa
entre o recurso de revisão e a ação rescisória, o tamanho da amostra por
unidade monetária, a tentativa de disseminação conceitual da governança
pública contemporânea, considerações e propostas ao PPA 2016/2019 e as
competências e responsabilidades envolvidas no exercício da função de assessor jurídico. Também são tratados outros temas de grande importância,
como a comparação entre a experiência do TCU e da Corte de Contas da
França na função de auditoria financeira.
A Revista do TCU tem o objetivo primordial de promover o conhecimento e a reflexão sobre temas relevantes na área de controle externo e
que contribuam para o aprimoramento da Gestão Pública. Nosso interesse
não é apenas o de disponibilizar o conteúdo, mas também de receber suas
colaborações. Por isso, caro leitor, sinta-se à vontade para enviar-nos sua
opinião e suas sugestões para tornarmos este veículo sempre mais efetivo.
Aroldo Cedraz de Oliveira
é Ministro do Tribunal de Contas
da União e Supervisor do Conselho
Editorial da Revista do TCU.

Boa leitura!

