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Porque fazer uma
Análise de Impacto Regulatório (AIR)?

Decreto 10.411/202 –
regulamenta a AIR

AIR obrigatório para edição, 
a alteração ou a revogação 

de atos normativos de 
interesse geral de agentes 

econômicos ou de usuários 
dos serviços prestados

Norma entra em vigor no dia 
14/10/2021

SFC/CGU se adianta para dar 
exemplo



Processo do AIR

Análise e 
definição do 

problema

Identificação das 
opções 

regulatórias

Comparação das 
opções 

regulatórias

Levantamento de evidências

Consulta aos agentes afetados e interessados



O que é o termo de ajustamento de gestão (TAG)?

Previsto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 
Decreto-Lei 4.657/1942. (Incluído pela Lei nº 13.655/2018) 

• Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 
contenciosa

• Quando presentes razões de relevante interesse geral

• Registra compromisso entre os interessados

• Estabelece com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu 
cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento



O que é o termo de ajustamento de gestão (TAG)?

Decreto n. 9.830/2019 – Regulamenta parte da LINDB
Art. 11 – Estabelece o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG)

• Acordo entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno

• Para corrigir falhas apontadas, aprimorar procedimentos, assegurar a 
continuidade da execução do objeto e garantir o atendimento do interesse 
geral.

• Não será celebrado em caso de dano ao erário praticado com dolo ou erro 
grosseiro.

• A assinatura de TAG será comunicada à SFC/CGU – órgão central do SCI.



Objetivos da possível regulamentação

Aumentar a taxa de 
cumprimento dos 
prazos das ações 

acordadas entre as 
partes

Privilegiar a 
prerrogativa de 

autocontrole da gestão

Melhorar a eficiência e eficácia da administração pública

Buscar acordo sobre 
as ações de ajuste 

necessárias

Reduzir a 
quantidade de 

reavaliações sobre 
mesma matéria

Reduzir o esforço de 
monitoramento por 

parte do controle 
interno

Melhoria da 
governança, da 

gestão de riscos e de 
controles internos

Empoderar o gestor público no sentido 
de realização das ações acordadas



Reflexão

Qual deve ser a diferença? 

Termo de 
ajustamento 

de Gestão

Recomendação 
de auditoria



Recomendações de 
Auditoria

Estoque de recomendações CGU 
por Situação

Fonte: e-Aud – Consulta realizada em Nov/2020



TAG no TCU e em outros entes federados
TCM-PA

• Ampla utilização nos municípios do Estado:
- 144 TAG monitorados em 2018; 
- 27 Municípios cumpriram entre 80% e 99% dos compromissos firmados 

em TAG;
- 82 Municípios cumpriram 100% dos compromissos firmados em TAG;

• Apenas 04 Municípios ficaram abaixo de 50% no índice de cumprimento 
dos compromissos firmados.

TCU

• Opção pela não inclusão do Regimento Interno (TC-021.032/2003-0)

• “A proposta não parece adequada, porque o Tribunal dispõe de 
competência para determinar a adoção de medidas corretivas, sem 
necessidade de “negociar” a solução com os jurisdicionados.” 

• Jurisprudência determinando a celebração de TAG (ACÓRDÃO Nº 
494/2017 – TCU – Plenário)

TCE-GO

• 8 TAG firmados desde 2010

Controladoria-Geral de BH

• Termo de Compromisso de 
Gestão

• Autoridade máxima do órgão

• Aplicável quando a 
recomendação não for suficiente



Partes interessadas e estratégia de pesquisa

Auditores 
Internos

Survey – Amostra 
aleatória

CISETs

Comandos 
Militares

Audins

Controladorias 
Regionais

SFC

Gestores Federais
Survey – Amostra 

aleatória

DAS/FCPE 5 e 6

Cargos correlatos 
em autarquias e 

fundações

Órgão central do 
SCI

Questionário -
Censo

Diretores de 
auditoria da SFC

Outros órgãos de 
controle

Questionário – 1 
por órgão

TCU

MPF

Sociedade
Questionário – 1 
por instituição

Representantes 
da sociedade civil 

organizada no 
Conselho de 

Transparência e 
Combate à 
Corrupção



Cronograma

Esforço Período

Análise e definição do problema Nov/2020 – Fev/2021

Consulta aos interessados Mar/2021 – Abr/2021

Relatório AIR e Decisão do regulador Abr/2021 – Mai/2021

Caso a decisão seja pela regulamentação o cronograma seguirá para a 
elaboração da minuta de normativo, consulta pública e publicação.

Contamos com a sua 
colaboração



Obrigado

Secretaria Federal de Controle Interno

sfc.cgplam@cgu.gov.br

mailto:Sfc.cgplam@cgu.gov.br

