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É com grande satisfação que apresento esta edição comemorativa da Revista do
TCU, lançada durante a Conferência Internacional sobre Desestatização, realizada
em Brasília, no mês de setembro de 2005. A publicação registra pensamentos e
iniciativas de diversos atores do cenário nacional e internacional no que se refere
aos temas privatização, regulação e Parcerias Público-Privadas-PPP.
A riqueza da presente edição, disponível em português e em inglês, reside
essencialmente em seu aspecto multiinstitucional e em seu caráter internacional,
pois congrega a experiência de autoridades e representantes do governo brasileiro,
das Entidades de Fiscalização Superiores do Reino Unido, da Argentina e do Brasil,
do Banco Mundial e da sociedade civil brasileira.
A atuação das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) no controle externo
de processos de privatização e da gestão ﬁnalística dos entes reguladores implica
na superação de grandes desaﬁos relacionados à capacitação de servidores e ao
aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de auditoria, na construção de base sólida
de conhecimento sobre boas práticas regulatórias, utilizando inclusive modelos
comparados. As EFS têm como objetivo realizar trabalhos relevantes, tempestivos
e que gerem impacto positivo na efetividade do uso de recursos públicos e na gestão
regulatória, em benefício dos usuários desses serviços.
Conforme se aponta em diversos artigos, as EFS têm-se destacado como
órgãos fundamentais para a melhoria da gestão dos regimes regulatórios e para
a transparência e conformidade dos processos de privatização. A legitimidade
dessa atuação decorre certamente da independência, da competência técnica e do
proﬁssionalismo desenvolvidos por essas instituições ao incorporarem critérios,
métodos e técnicas de auditoria, análise e avaliação nas suas ações de controle
externo, as quais são reguladas pela Organização das Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai).
Dessa forma, a abordagem dos artigos centram-se, mas não se restrigem, nas
especiﬁcidades dos processos de controle da desestatização de serviços públicos
realizados por EFS, no arcabouço legal que delineia o exercício do controle externo
das atividades regulatórias nesses países, bem como nas ações de aperfeiçoamento
que vêm sendo implementadas, nesta área, no âmbito do Tribunal de Contas
da União. Além disso, a Revista traz a análise percuciente do Dr. Paulo Corrêa,
economista sênior do Banco Mundial, sobre os variados impactos decorrentes da
privatização na América Latina, e apresenta, ainda, artigo do ilustre doutrinador
Carlos Ari Sundfeld sobre os preceitos jurídicos e doutrinários que darão suporte
à implementação de Parcerias Público-Privadas no Brasil.
Espera-se com essa iniciativa promover o intercâmbio de experiências e de visões
que poderão contribuir para a adoção de soluções que visem ao aperfeiçoamento da
atividade regulatória e à melhoria dos serviços públicos oferecidos à sociedade.

