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TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO: RESGATE DO
PENSAMENTO TÓPICO PELO DIREITO ADMINISTRATIVO PÓS-MODERNO

1 INTRODUÇÃO
1.1 Aspectos jurídicos
O controle da administração pública tem como objetivo impedir a atuação fora dos limites do
sistema legal institucionalizado, contrária aos valores que conformam o direito.
O controle é ao mesmo tempo um poder e um dever, considerando a obrigatoriedade que
implica seu exercício e sua natureza integradora a uma função estatal, de conteúdo jurídico. É
um poder-dever estruturado sobre a ideia de tutela, cuidado e salvaguarda da ordem jurídica,
que adquire uma importância fundamental dentro do Estado delineado pelo constitucionalismo
moderno.
Essencialmente, todos os entes administrativos estão adstritos às regras jurídicas e, para seu estrito
cumprimento, é imprescindível o estabelecimento de meios procedimentais viáveis de verificação
de sua atuação.
Conforme Di Pietro (2004, p. 622-623), a finalidade do controle é:
[...] assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são
impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade
pública, publicidade, motivação, impessoalidade. [...] o controle constitui poder-dever
dos órgãos que a lei atribui essa função, precisamente pela sua finalidade corretiva; ele
não pode ser renunciado nem retardado sob pena de responsabilidade de quem se omitiu.

A legislação aplicável ao TCEMG, inserida no contexto da administração pública burocrática,
priorizou, em seus dispositivos, o controle punitivo. Ocorre que já havia indícios de superação
desse modelo ao mesmo tempo em que também se reconheciam ações preventivas no campo das
recomendações — ainda que difícil auferir quantitativamente sua eficácia.
Com o advento da Lei Complementar n. 120/2012, que alterou a Lei Complementar n. 102/2008
(Lei Orgânica do TCEMG), percebeu-se que o controle já não se contentava mais com o enfoque
punitivo de suas ações, que basicamente condena o autor das irregularidades apuradas a ressarcir
seu dano. A punição não protege a sociedade nem a população contra as más práticas de gestão;
ela ocorre depois da prática do ato e nem sempre significa que o dano causado à população seja
reparado.
A novidade trazida pela legislação supracitada consiste no instituto denominado Termo de
Ajustamento de Gestão (TAG), novo instrumento legal que tem a pretensão de possibilitar a
atuação efetiva do controle externo no campo da prevenção, de forma ordenada e com contornos
claros, para evitar a má gestão.
Uma administração pública econômica, eficiente, eficaz e, sobretudo, efetiva1 e transparente,
preocupada com a melhoria dos resultados sociais de sua ação por meio de métodos imperativos
ou consensuais, é o desejo da sociedade brasileira.
1

Neste artigo compreende-se eficiência como melhor relação custo-benefício entre os recursos utilizados e o produto obtido. A
eficácia consiste em verificar se o resultado previsto foi alcançado em termos de quantidade e qualidade. Por fim, a efetividade
aduz se os programas atendem às demandas e às necessidades da comunidade.
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1.2 Aspectos filosóficos
A formulação dos TAGs é balizada pelos entendimentos comuns dos interlocutores que
recorrem aos topoi (VIEHWEG, 2008, p. 25, 40) — pontos de vista utilizáveis e aceitáveis em
toda parte, que se empregam a favor ou contra o que é conforme a opinião aceita e que podem
conduzir à verdade dialética.
Os topoi são importantes para fixar a construção de um entendimento desenvolvido com base
numa profunda reflexão travada entre perguntas e respostas.

Desta forma, indaga-se: O controle da administração pública tomou “novos” rumos? Quais são
os eixos norteadores do instituto Termo de Ajustamento de Gestão? Pode a consensualidade
impulsionar as relações jus administrativas?

2 JUSTIFICATIVA
A rigidez autoritária nas relações jusadministrativas tornou-se insustentável, uma vez que não
há mais espaço para um agir unilateral.
O modelo burocrático de administração reclama formas menos rígidas de atuação. Desse modo,
abre-se espaço para um modelo gerencial com vistas ao resgate da colaboração entre Estado,
sociedade e indivíduos.
A atividade administrativa baseada no controle-sanção fundamenta-se no positivismo jurídico,
que associa a eficiência da administração ao fiel cumprimento dos procedimentos traçados pelos
regulamentos organizacionais. Portanto, para que o Direito fosse observado seria imprescindível
que o administrador cumprisse à risca os artigos da lei — abstrata e genérica. Nesses termos,
assevera Luciano Ferraz (2010, p. 46):
Na lógica do controle-sanção não há meio termo: ou a conduta é conforme as regras e
procedimentos ou não é. No segundo caso, o sujeito deverá ser penalizado, independente
das circunstâncias práticas por ele vivenciadas na ocasião e das consequências futuras,
às vezes negativas para o próprio funcionamento da máquina administrativa e quiçá à
perspectiva de justiça inerente ao Direito na modernidade.

O resgate do pensamento tópico faz-se justamente como uma alternativa ao perigo do tecnicismo
cego que advém do positivismo jurídico, que respalda o controle-sanção.
Os mecanismos de controle deixam de ser vistos em uma vertente estritamente sancionatória
(Direito concebido como ordem de coerção) para afirmar-se como meio de pacificação negociada
das controvérsias.
Faz-se imprescindível retomar as palavras do professor Luciano Ferraz, pois é evidente a
aproximação entre fatos (condições de atuação), normas prima facie (no âmbito do Direito),
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Os topoi enumerados de um modo mais ou menos completo, são os fios condutores do pensamento
que podem ajudar, em relação a cada problema, a obter raciocínios dialéticos.
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procedimentos e demandas sociais (no âmbito da administração pública). É nesse cenário que
ficou concebida a ideia de produção de instrumentos consensuais de controle, com o objetivo
deliberado de substituir parcialmente o controle-sanção pelo controle-consenso.
Nesse sentido, o TAG é um instrumento por meio do qual o TCEMG poderá ajustar com os seus
jurisdicionados novas práticas de gestão que visem corrigir, em determinado prazo, irregularidades
verificadas em denúncias ou processos administrativos.

3 OBJETIVOS
O presente trabalho tem três objetivos primordiais: (a) comprovar que a elaboração do instituto
em análise encontra fundamentação legal em vários níveis; (b) trazer os precedentes práticos
que foram utilizados como subsídios para concepção do TAG; (c) demonstrar que o método
de produção de um TAG representa um resgate da tópica como estilo de pensar que analisa
problemas caso a caso com vistas a alcançar uma verdade dialética.
a) Fundamentação legal
A fundamentação jurídica que ampara o instituto TAG alcança desde preceitos constitucionais até
legislações ordinárias.
Em nível federal, tem-se o preâmbulo da Constituição da República que compromete o Estado
Brasileiro, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Ademais,
no art. 71, IX, da CR, que regulamenta o exercício do controle externo, define a competência do
Tribunal de Contas da União para assinalar prazo para que o órgão fiscalizado adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei.
Em nível estadual, a Constituição Mineira, em seu art. 76, XVI, repete os preceitos federais.
O art. 59, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prevê que os tribunais de contas alertarão
os órgãos ou poderes quando constatarem fatos que comprometam os custos ou resultados dos
programas ou índices de irregularidades.
Já a Lei de Ação Civil Pública trata do compromisso de ajustamento de conduta2, tão utilizado pelo
Ministério Público.
Ainda em tramitação, mas com a mesma essência das normas já colacionadas, o Anteprojeto da
Lei Orgânica da Administração Pública Federal também prevê que os órgãos de controle podem
propor a assinatura de TAGs para efeito de afastar a aplicação de penalidades e adequar os atos.
b) Termo de Compromisso de Gestão: autocontrole do Município de Belo Horizonte
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 473, reconheceu o autocontrole como
prerrogativa da Administração para anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
2

Embora ambos os institutos tenham como fundamento a consensualidade, existem distinções: o Termo de Ajustamento de
Conduta proposto pelo Ministério Público visa evitar que inquéritos, ações sejam instaurados e, caso descumprido, tem natureza
de título executivo, ao passo que o Termo de Ajustamento de Gestão não possui essa natureza, podendo ocorrer também dentro
de um processo.
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tornam ilegais, porque deles não originam direitos, bem como para revogá-los, por motivo de
conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.
Nesse sentido, afirma França (2011):

O autocontrole da Administração Pública, segundo Seabra Fagundes, tem por
objetivos corrigir os defeitos de funcionamento interno do organismo administrativo,
aperfeiçoando-o no interesse geral, e ensejar a reparação a direitos ou interesses
individuais, que possam ter sido denegados ou preteridos em consequência de erro ou
omissão na aplicação da lei.

Ao falar-se em autocontrole, remete-se aos sistemas de controle interno instituídos por exigência
constitucional na estrutura dos órgãos administrativos.
O controle interno é o instrumento de controle horizontal, ao passo que o controle externo é
instrumento de controle vertical. O controle horizontal abre a possibilidade da conformação
legal dos atos em momento anterior ao controle negativo, tornando oportuno ajustes, em alguns
casos, anteriores aos efeitos nocivos que porventura podem vir a causar. Assim, Ferrari (2009)
afirma que:
[...] o controle interno não é um instrumento contra o administrador, mas que, ao
contrário, só o beneficiará, na medida em que permite estar sempre conhecendo sua
gestão, o que impede que venha a ser surpreendido, mais tarde, pelo exercício do Controle
Externo, quando às vezes, já não existe mais possibilidade de correção e isenção, o que
possibilita sua penalização.

O modelo do TAG foi inspirado na experiência da Controladoria-Geral do Município de Belo
Horizonte (MG), órgão de controle interno.
O Município de Belo Horizonte, por meio da Lei n. 9.155, de 12 de janeiro de 2006, e em
cumprimento aos procedimentos estabelecidos pelo Decreto n. 12.634, de 22 de fevereiro de
2007, em especial o previsto no art. 11, II, tem a prerrogativa de firmar entre a ControladoriaGeral e um dos órgãos da prefeitura Termo de Compromisso de Gestão (TCG) com vistas a
acordar o meio pelo qual se dará o saneamento das irregularidades constatadas. Trata-se de
exemplo de exercício do autocontrole da administração pública.
A bem da verdade, trata-se de instituto que busca corrigir prontamente disparates, com a pretensão
de criar para a população a segurança de que a máquina criada para atuar em prol de seu bem-estar
será operada com critérios de excelência, evitando, por exemplo, que seus operadores desvirtuem
seu uso, seja em proveito pessoal seja para beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas. Nas
palavras de França (2011):
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É dever da Administração exercer supervisão de seus atos, no sentido de coibir e corrigir
eventuais disparates, de forma célere e com vistas a evitar reflexos negativos àqueles
envolvidos com sua atuação, com destaque à sociedade. Contudo, se tais reflexos forem
inevitáveis, cabe à Administração se portar de maneira a prontamente corrigir o ato (ou
omissão) não coincidente com os valores de legalidade e de direito e, quando for o caso,
de ressarcir eventuais danos aos administrados.
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Espera-se da Administração, assim, dentro de um sistema de revisões, supervisões
e questionamentos de atos de seus subordinados — conforme uma concatenada
estruturação hierárquica —, a repressão e dissuasão das ações contrárias ao direito,
mediante uma justa e organizada estrutura disciplinar. De igual forma, almeja-se o
exercício do desempenho administrativo eficiente, com fins de viabilidade prática do
bem-estar e desenvolvimento do ser humano que funciona como combustível desta
máquina.

É imprescindível que a Administração atue proativamente em função de verificar e corrigir seus
atos, bem como de punir seus infratores, mas também cabe a ela o empenho de viabilizar o pleno
e salutar exercício dos atos.
Impende salientar que materialmente a competência dos órgãos de controle interno e a dos tribunais
de contas se assemelham, o que reforça o argumento que estimula a criação de mecanismos de
controle consensual em ambas as instâncias de controle.
Ressalta-se ainda que o TCG foi endossado pelo TCEMG na Consulta n. 751.297, de relatoria
do Conselheiro Eduardo Carone Costa, que reconheceu a competência do controle interno para
apurar um fato e tentar revertê-lo e, não logrando êxito, acionar o Tribunal de Contas.
c) O pensamento problemático como processo de construção dos Termos de Ajustamento de
Gestão
Como marco teórico norteador da análise do processo de construção dos TAGs, optou-se por
utilizar a Tópica de Viehweg, cujos fundamentos foram trabalhados anteriormente por Aristóteles
no Órganon (2008, p. 21).
O TAG representa um resgate da tópica enquanto pensamento problemático desenvolvido no
momento em que os interlocutores deparam-se com uma aporia (2008, p. 23) — situação
problemática que, a princípio, não se pode eliminar — e tem por finalidade primordial
equacionar as questões peculiares do caso concreto com vistas a resolver um problema
específico.3
De plano, percebe-se que a aplicação do instituto não deve ser banalizada, a ele se deve
recorrer apenas quando aparentemente se confronta com uma aporia, portanto, quando não
se vislumbra outra saída4. Isso porque o controle deve priorizar a prevenção, reparação e
punição, nessa ordem.
O desafio do TAG é identificar os “lugares comuns”, ideias e pensamentos aceitos de forma
consensual, integrantes da situação comunicacional que possibilitam o início do diálogo com
embate de argumentos.
Percebe-se que se trata de mecanismo de controle consensual desenvolvido para além do âmbito
estrito da legalidade e dos procedimentos organizacionais rígidos, da legalidade formal.
3
4

A tópica pretende fornecer indicações de como comportar-se diante da aporia a fim de não ficar preso, sem saída.
Em se tratando dos Termos de Compromisso de Gestão (TCG) regulamentados, por exemplo, no âmbito interno dos
municípios — como é o caso de Belo Horizonte — entende-se que o recurso ao instituto deve ser a regra, uma vez que sua
existência resguarda o controlador interno de responsabilidade solidária no caso de descumprimento do termo pela entidade
signatária.
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A solução negociada dos conflitos convida o jurisdicionado a assumir um papel ativo no controle,
deixando de ser mero espectador, uma vez que fica evidente que a punição não é tão eficaz para
melhorar a gestão.
A construção consensual baseia-se na rememorada técnica grega da dialética, entendida como
arte de trabalhar com opiniões opostas, que instaura entre elas um diálogo, confrontando-as, no
sentido de um procedimento crítico. Tem por base a prudência, virtude que pondera, sopesa os
diversos argumentos para ao final formular um acordo de forma equilibrada. Conforme Viehweg
(2008, p. 13), “[...] se trata de reconduzir todo juízo, com apoio em valorações topicamente
argumentadas, a uma plausibilidade que se apresenta como racionalidade social evidente.”
1) Consensualidade. Impõe à Administração Pública o dever de, sempre que possível,
buscar a solução para questões jurídicas e conflitos pela via do consenso. A consensualidade
é alternativa fundamental e necessária e, em matéria de controle público representa o novo
paradigma, no qual o Direito Administrativo caminha da rigidez autoritária à flexibilidade
democrática.
2) Voluntariedade. Por esse princípio temos que as partes devem participar do procedimento
de forma livre, voluntária, exercendo assim em plenitude a autonomia, sem afetar a
discricionariedade do gestor.
3) Boa-fé. Se houver indícios de má-fé ou se o dano já tiver ocorrido, o TAG não será cabível.
A disseminação dos TAGs ainda é incipiente, mas está acontecendo em nível nacional. Até julho de
2012, dos trinta e quatro tribunais de contas, cinco já possuem norma que versa sobre a matéria,
quais sejam, os de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Goiás.
Ressalte-se que a assinatura do TAG não pode limitar a discricionariedade do gestor. Ou seja, a
lei confere ao gestor uma série de possibilidades de ação para satisfazer determinada necessidade
pública, que ele escolhe tendo em vista o caso concreto. Por ser um instrumento eminentemente
consensual, o TAG não pode restringir essa liberdade de escolha.
Quanto as suas formalidades destacam-se algumas características. No âmbito do Tribunal de
Contas mineiro, têm legitimidade para propositura do TAG o relator do processo, o presidente
do Tribunal de Contas — quando a matéria for de repercussão geral, leia-se recorrente em vários
jurisdicionados — e o jurisdicionado.
Além disso, devem estar presentes no TAG: autoridades signatárias, obrigações assumidas com as
respectivas metas pactuadas e os prazos para implemento das obrigações.
A assinatura do TAG suspenderá a aplicação de penalidades ou sanções, ficando o processo
sobrestado. É vedada a assinatura do TAG quando configurado desvio de recursos públicos —
ausência de boa fé e em processos com decisão definitiva irrecorrível.
Quanto aos efeitos decorrentes do TAG, não serão retroativos se resultarem no desfazimento de
atos administrativos restritivos de direito, salvo nos casos de comprovada má-fé. Nas situações em
que o TAG atingir particulares, esses serão previamente notificados.
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O TAG é norteado por três princípios, quais sejam:
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O TAG será monitorado regularmente pelo relator com apoio das unidades técnicas do
Tribunal, as quais poderão solicitar informações periódicas sobre seu adimplemento. Ademais,
será instituído um banco de dados específico, visando ao permanente monitoramento dos TAGs
celebrados.
Todos os TAGs firmados com o TCEMG serão publicados no Diário Oficial de Contas, órgão
oficial de publicação e divulgação dos atos do TCEMG, o que permitirá a qualquer pessoa o
acesso ao seu inteiro teor.
Quando da formação dos primeiros TAGs será utilizada a tópica de primeiro grau5. No momento
em que já existirem precedentes de pontos de vista disponíveis com um catálogo de topoi, ter-se-á
a aplicação da tópica de segundo grau.
Como já foi ressaltado, todo TAG conterá prazo estabelecido para cumprimento das obrigações
pactuadas.6 A dilação desse prazo somente será admitida se o pedido fundamentado pelo relator
ou pelo jurisdicionado for deferido após apreciação pelo colegiado competente.
Findo o prazo, o relator terá 30 dias para, cumpridas as obrigações previstas no TAG, propor ao
colegiado o arquivamento do processo relativo ao termo e do processo principal, quando for o
caso.
Ressalte-se que, se o TAG não for homologado, não será admitida nova propositura com mesmo
objeto.
Em um Estado como Minas Gerais, composto por 853 municípios com realidades díspares e
complexas, várias seriam as realidades fáticas que ensejariam a celebração de TAGs, tanto no curso
de processos em trâmite no Tribunal quanto em matérias que tenham repercussão geral, caso em
que o TAG será proposto pelo presidente do Tribunal.
Com o intuito de exemplificar esse último caso, descrevemos a seguinte possibilidade: no Estado
de Minas Gerais, é comum não haver procuradorias instituídas, o que ocasiona, muitas vezes,
a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços ordinariamente afetos à
Administração. O TCEMG já se manifestou pela necessidade de os municípios constituírem suas
procuradorias, senão vejamos:
[Assessoria e consultoria jurídica] [...] todo município deve possuir, no seu
quadro de pessoal, um corpo jurídico mínimo de advogados, de acordo com a
complexidade da máquina administrativa, que possa exercer tarefas rotineiras,
permanentes e não excepcionais do ente. Em regra, não devem ser objeto de
execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais que fazem
5

6

“Deste modo, busca-se as premissas que sejam adequadas e profícuas no mérito que permitam levar a consequências idôneas e
que apresentem alguma coisa esclarecedora. A observação evidencia que na vida diária quase sempre assim se procede. Também
nesses casos, uma análise ulterior, mais precisa, conduz resultar em relativa orientação determinada por pontos de vista diretivos.
Entretanto, eles não são explícitos. Em síntese, a esse procedimento se dá o nome de tópica de primeiro grau.
A sua incerteza é evidente e se torna compreensível que se tenha que buscar um apoio, que de uma forma mais simples se tem
num repertório de pontos de vistas já disponíveis. Desta forma, vem a ser formados os catálogos de topoi, e um procedimento que
se serve de tais catálogos, e denomina-se tópica de segundo grau.” (VIEHWEG, 2008, p. 37).
O descumprimento do TAG enseja a sua rescisão e a aplicação de multa, observado o devido processo legal.
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[Hipóteses de prestação de serviços advocatícios para a Administração Pública.
Impossibilidade de contratação direta de serviços rotineiros, que devem ser
prestados por quadro próprio de procuradores. Excepcional possibilidade de
contratação direta, quando o serviço for singular e houver notória especialização]
[...] por via de regra, a prestação de serviço jurídico advocatício é atividade profissional
que deve ser realizada pelo corpo jurídico do próprio ente. Cumpre destacar que o
corpo jurídico deve estar previsto no plano de cargos e vencimentos/salários do ente
público, quer da Administração Direta, quer da Indireta. Assim, deve o ente público,
em seu quadro de pessoal, criado por lei, contemplar número razoável de cargos ou
empregos de procuradores a fim de que possa auxiliá-lo nas atividades cotidianas
de consultoria e assessoria e de representação em juízo. Os cargos [são] próprios do
regime estatutário, e os empregos, próprios do regime celetista este último, adotado,
obrigatoriamente, para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Dessa
forma, afigura-se, em regra, irregular a contratação, ainda que mediante licitação,
pelo órgão ou entidade pública, de escritório de advocacia com o objetivo de realizar
serviços rotineiros de ajuizamento e acompanhamento das ações normais do ente,
quando este, em princípio, possua quadro funcional próprio para execução de tais
trabalhos. Contudo, excepcionalmente, em não havendo procuradores suficientes
para representar o ente em juízo e promover as ações de sua competência, entendo que
determinados serviços advocatícios — motivadamente — possam ser terceirizados a
uma sociedade civil de advogados, mas, por via de regra, mediante procedimento
licitatório prévio. [...] (Consulta n. 735.385. Relator Cons. Wanderley Ávila. Sessão do
dia 08/08/2007).8
7

8

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Coletânea de entendimentos TCEMG; Pareceres em
consultas de jan. 2001 a dez. 2011. Belo Horizonte: TCEMG, p. 65, 2012.
Ibidem, p. 66.
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parte do plano de cargos do órgão ou entidade. Contudo, essa regra comporta
exceções, diante das situações concretas, cabendo ao administrador público,
em cada caso, ater-se aos termos da lei e aos princípios norteadores da
administração pública. Se o serviço advocatício for de natureza singular,
por exemplo, não se inserindo nas atividades rotineiras ou habituais dos
procuradores municipais, poderá o ente recorrer à contratação de advogado,
valendo-se da hipótese do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93 — que remete à
inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos enumerados
no seu art. 13, de natureza singular. [...] Trata-se de hipótese que tem sua
regularidade vinculada não apenas à singularidade ou invulgaridade do serviço
— que constituiu atributo do objeto contratado — como também à notória
especialização do profissional, mediante comprovado desempenho anterior,
reconhecimento no seu campo de atuação e formação jurídica especializada.
[...] quando o Poder Público não possui profissionais especializados para a
tarefa, de natureza singular — ou, se possuindo, a natureza da tarefa pretendida,
pelo volume, não puder ser realizada pelos profissionais do quadro —, é
possível a contratação de advogado [...]. [...] a solução possível e adequada
é o sistema de credenciamento para contratação dos serviços advocatícios,
mediante a pré-qualificação dos advogados ou das sociedades de advogados,
quando existam demandas judiciais em que o ente seja parte e se mostre
desarrazoado ou economicamente inviável o deslocamento do procurador do
próprio órgão para prestação dos serviços advocatícios (Consulta n. 765.192.
Relator Cons. Wanderley Ávila. Sessão do dia 27/11/2008).7

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO: RESGATE DO
PENSAMENTO TÓPICO PELO DIREITO ADMINISTRATIVO PÓS-MODERNO

Diante de tal situação, vislumbra-se, portanto, a possibilidade de propositura de um TAG de
repercussão geral, o qual fixaria prazo para que os municípios nessa situação instituíssem as suas
respectivas procuradorias atendendo, assim, às normas e regularizando circunstâncias que, hoje,
podem ocasionar recomendações e aplicações de multas.
No mês de maio de 2012, foi publicado no Diário Oficial de Contas o primeiro TAG firmado pelo
Tribunal. O referido termo foi proposto pelo governador do Estado de Minas Gerais e pode ser
acessado no portal do TCEMG.
Segundo o Professor Luciano Ferraz (2010, p. 43-50), estudioso dos mecanismos de controle, “é
preciso perceber que o termo de ajustamento de gestão assumirá contornos de verdadeiro contrato
de gestão e o Tribunal de Contas desempenhará o papel de árbitro entre a sociedade e os agentes
encarregados de lidar com a res publica.”
Pelo exposto ficou evidenciado que o objetivo do TAG consiste em o Tribunal de Contas negociar
com os administradores públicos alternativas e metas para melhoria do desempenho dos órgãos,
entidades e programas.
Ao firmar-se um TAG, chega-se a uma verdade dialética que tem como pressuposto o consenso
pelo diálogo.

4 CONCLUSÕES
Ante todas as considerações trazidas, passamos a responder às indagações iniciais. As duas
primeiras indagações — O controle da administração pública tomou “novos” rumos? Quais
são os eixos norteadores do instituto Termo de Ajustamento Gestão? — serão respondidas
conjuntamente.
O controle a que a Administração está sujeita tem por objetivo verificar a legitimidade (razão
jurídica), a oportunidade (razão política) da forma (procedimento) e o fim (causa final) da atuação
pública, como modo de constatar a correspondência entre “antecedentes e consequentes”, entre
“forma prevista e fim proposto” com “forma executada e finalidade realizada” (DROMI, 2004).
Os mecanismos de controle representam o instinto de conservação da comunidade. Por isso, a
Constituição dispõe que a máquina estatal está sujeita a efetivo controle externo auxiliado por
autocontrole obrigatório. Mesmo porque quando os procedimentos de controle são frágeis, erros
involuntários, desperdícios e até fraudes são mais recorrentes.
Privilegiar a linguagem burocrática, na prática, por vezes é menos eficaz do que examinar as
situações com ênfase no diálogo visando construir um consenso.
Nesse sentido, o TAG tem por finalidade primordial zelar pela boa prática de gestão pública,
valorizando e estimulando as ações administrativas corretivas que evitem desperdícios ou desvios
de recursos públicos, estancando de imediato as irregularidades eventualmente detectadas. O
Tribunal, com o TAG, passa a ter uma ferramenta eficaz para ações proativas de monitoramento e
acompanhamento das gestões públicas.
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O Termo de Ajustamento de Gestão é norteado por dois eixos principais, quais sejam: pensar
“por problemas” e lidar com aporias. A bem da verdade, os “novos” rumos do controle consistem
num resgate do pensamento tópico na formulação das soluções pacificadas das controvérsias.
Para se ter uma boa administração pública, é essencial a existência de órgãos de controle
legitimamente constituídos que atuem harmonicamente de maneira a vigiar, guiar e corrigir
condutas.

A realização de atos em conjunto entre o órgão fiscalizador (TCEMG) e os fiscalizados, na busca de
um consenso, é uma alternativa para o encontro das melhores soluções jurídicas e contábeis para
cada situação.
Os instrumentos alternativos de controle — baseados na consensualidade, resultado da
renovação do pensamento administrativo — mediante o resgate do pensamento tópico
dialético, particularizados pela negociação pacífica de controvérsias podem ser utilizados
tanto pelos tribunais de contas (disciplinado por resolução) como pelos órgãos de controle
interno (decreto do Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar prevista
no art. 84, VI, da CR).
Somente a longo prazo saber-se-á as repercussões que essa inovação na estrutura do “pensar o
controle” gerará para o Direito Administrativo.
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Abstract: The Complementary Law n. 120/2012, amending the
Supplementary Law n. 102/2008 (Statute of the Court of Accounts of the
State of Minas Gerais), has established the “Management Adjustment
Term” in the Audit Court of Minas Gerais. This paper intends to redeem
the topic working on the formulation of pacified solutions to controversies
and answer the following questions: Has the control on the Government
taken a new direction? What are the guiding principles of the “Management
Adjustment Term”? Can the consensuality drive the relations in the
administrative law?
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