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Não encontre a falta, encontre a 

solução.

(Henry Ford)



Contexto

→ Decreto  10.411/20 

→ Análise do Impacto regulatório do Termo de 
Ajustamento de Gestão no âmbito da Administração 
Pública Federal



Premissa

→ Mecanismos consensuais → espelhamento da 
própria transformação “paradigmas Estado” e 
evolução conceitual  das funções estatais , da 
Administração Pública e do papel do controle

→ Caminho sem volta:

✓ STF x TCU: MS 35.435; 36.173; 36.496; 36.526 
(inidoneidade empresas que haviam celebrado 
acordo de leniência) → Não



Estado

→ Reforma do Estado: Década de 1990 (quebra de 
monopólios;  EC 19/98 → eficiência [contratos de 
gestão]; fomento[ 3º setor])

Função administrativa

→ Clássica: Administrar: cumprir a lei de ofício

→ Contemporânea: Administrar: tomar decisões (NLINDB 
→ art. 20; art. 22; art. 23; )

✓ Consequências práticas da decisão

✓ Reais dificuldades do gestor

✓ Regime de transição (modulação)



Administração Pública

→ Administração infraestrutural: (regulação, fomento, 
informação)

→ Administração procedimentalizada (ato x procedimento 
-→ lei 9784/99) unilateralidade x bilateralidade

→ Administração multipolar (transversalidade e 
intersetorialidade das políticas públicas)

→ Administração em rede (policêntrica –
descentralização)

→ Administração concertada (dialogicidade: 
consenso/harmonização)



Controle da Administração Pública

→ Conformidade x performance

→ Gênero : 

✓ controle- sanção (responsabilização: ordem de coerção) 
PAD; AIA; LAC; TCE  

Vs.

✓ controle consenso (aperfeiçoamento da gestão 
[melhoria processos de trabalho]; 
correção/regularização [interpretação; 
descumprimento obrigação]; atenuação[sanção])



Controle da Administração Pública

Exemplos:

SUSPAD (BH); TAD; TAC; ANPC;ANPP; AL; TAG (TCE/MG);TCG

→ LINDB  (metanorma) → “permissivo legal “ → (art. 26)

“Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 
contenciosa ”

→ TAG: (ajuste na gestão  e não (pessoas/empresas) →
limites?



Estado de Minas Gerais

→ TAG – LC estadual 120/2011

Art. 93-A. Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas, Termo de 
Ajustamento de Gestão para regularizar atos e procedimentos dos 
Poderes, órgãos ou entidades por ele controlados. 

§ 1º O Termo de Ajustamento a que se refere o caput poderá ser 
proposto pelo Tribunal de Contas ou pelos Poderes, órgãos e entidades 
por ele controlados, desde que não limite a competência 
discricionária do gestor. 

§ 2º A assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão suspenderá a 
aplicação de penalidades ou sanções, conforme condições e prazos 
nele previstos. 

§ 3º É vedada a assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão nos 
casos em que esteja previamente configurado o desvio de recursos 
públicos e nos casos de processos com decisão definitiva 
irrecorrível. 



União
Decreto 9830/19

 Termo de ajustamento de gestão

Art. 11. Poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão entre os agentes 
públicos e os órgãos de controle interno da administração pública com a 
finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de controle, aprimorar 
procedimentos, assegurar a continuidade da execução do objeto, sempre que 
possível, e garantir o atendimento do interesse geral.

 § 1º A decisão de celebrar o termo de ajustamento de gestão será motivada na 
forma do disposto no art. 2º.

 § 2º Não será celebrado termo de ajustamento de gestão na hipótese de 
ocorrência de dano ao erário praticado por agentes públicos que agirem 
com dolo ou erro grosseiro.

 § 3º A assinatura de termo de ajustamento de gestão será comunicada ao 
órgão central do sistema de controle interno.

→ Quais irregularidades? Natureza sistêmica



Município de Belo Horizonte

TCG – Termo de compromisso de gestão

→ Instituição: Decreto 12.634/2007 (revogado pelo 
Decreto 14.654/11; Revogado pelo Decreto 15.655/14; 
revogada pelo Decreto 16.769/17)

cabimento

a celebração de termo de compromisso de gestão, quando 
o aprimoramento de gestão ou o saneamento de 
irregularidade demandar medidas administrativas 
conjuntas ou continuadas; (mais abrangente: Limitador 
→ TCE/MG)

EX: Educação + TI; Regras de transição

O quê? Partes, compromissos, prazos e outros elementos

Quem? : Titular da Controladoria e das pastas envolvidas



TCG – Município de Belo Horizonte

→ Foco prospectivo  (melhoria na gestão)

→ Decorrente de processos de Auditoria (EX post)

→ Possibilidade EX ante (independentemente de processos 
de auditoria Ex: COVID → passagens de ônibus)

→ Monitoramento [prazo] (unidade de Auditoria) →
descumprimento : rescisão (comunicação ao chefe do 
Executivo e encaminhamento ao TCE/MG (#)do TC →
sanção)

→ Do relatório anual de controle interno, que acompanha 

a prestação de contas do Chefe do Poder Executivo, 

constará os  termos de compromisso de gestão celebrados 

pela CTGM/BH



Obrigado !!!


