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Resumo
Acompanhando o movimento de fortalecimento da democracia no país, o Tribunal de
Contas da União, no desempenho de sua função de controle, passou a ser requisitado no
fechamento do ciclo de representação, o que trouxe ao órgão maior envolvimento com a
temática das políticas públicas. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é compreender como
se dá o envolvimento do Tribunal de Contas no ciclo de políticas públicas, a partir do
controle que exerce sobre programas públicos. Assim, focou-se na atividade do TCU
(esfera federal), elegendo-se a educação superior como macroárea e o Programa
Universidade para todos (ProUni) como política pública específica ao estudo de caso, a
partir da análise de acórdãos proferidos entre os anos de 2008 a 2013 em auditoria
operacional sobre o programa. Nestes acórdãos, foram avaliados os tipos de
recomendações e determinações realizadas pelo TCU nas etapas de formação da agenda,
implementação e avaliação da política pública. Os dados obtidos mostram que temas com
impacto para a formação da agenda pública foram tratados pelo TCU em caráter de
recomendação, com indicações de melhorias, mas sem intervenção na discricionariedade
do gestor. Na fase de implementação, os comandos do TCU adotaram, majoritariamente,
caráter de determinação, impondo medidas corretivas. Por fim, na fase de avaliação, o
TCU optou por monitorar o cumprimento de recomendações e determinações anteriores,
mas sem aplicação de sanções aos gestores. Tem-se que o Tribunal mediu precisamente o
nível de intervenção em cada fase, mostrando-se mais autorrestritivo nas etapas
envolvidas com o poder discricionário do gestor, e mais proativo nas determinações
voltadas ao cumprimento da lei. Conclui-se, assim, que o TCU, como um novo ator em
políticas públicas, tem condições de se envolver ativamente com a temática, trazendo
contribuições relevantes ao campo.
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