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RESUMO 

Tema fundamental na condução de políticas públicas é a transparência, seja na origem dos recursos 
a serem aplicados, seja na definição das políticas, ou ainda na aplicação efetiva de tais recursos. A 
prestação de contas a toda a sociedade é parte crucial deste processo. 

Dentre as diversas políticas públicas que um país precisa, destaca-se a referente à política fiscal, 
ou seja, a forma como um governo arrecada recursos e de que forma esses recursos são aplicados. 
Em tempos de pandemia, como a de Covid-19, quando a demanda por recursos públicos atinge 
patamares muito acima do normal, a necessidade de se acompanhar as contas públicas toma outra 
proporção, pois há, por um lado, demanda de recursos em volume muito maior e, por outro, 
redução da arrecadação. O impacto na arrecadação durante uma pandemia vem tanto da redução 
da atividade econômica - como pela circulação reduzida de pessoas -, quanto pela renúncia fiscal 
do governo, como forma de aliviar determinados setores da economia, combalidos pela demanda 
reduzida. 

Historicamente, a análise da política fiscal dos governos no mundo era feita por órgãos ligados aos 
poderes executivos, gerando potenciais conflitos de interesse quando se tratava de criticar a 
maneira como um dado governo aplicava os recursos públicos. O conflito de interesse pode se 
apresentar de diferentes formas, seja através de estimativas muito otimistas, seja por não apontar 
déficits iminentes, entre outros.  

Como forma de se evitar ditos conflitos de interesse, alguns países adotam estruturas 
independentes de análises de contas públicas: as Instituições Fiscais Independentes – IFIs, 
conhecidas também como “fiscal accounts watchdogs” (algo como cães de guarda das contas 
públicas). Países pioneiros na adoção de IFIs foram a Bélgica (1936) e a Holanda (1945). A maioria 
dos países que hoje adotam uma estrutura de IFI o fizeram como resposta à grande crise financeira 
de 2008, sendo, portanto um fenômeno de difusão relativamente recente. No Brasil, a estrutura de 
IFI foi formalmente criada ao final de 2016, sendo ligada ao Senado Federal. 

Neste trabalho, discutimos as funções e a importância das IFIs, debatendo também casos de países 
que não contam com tal estrutura, e quais as possíveis consequências de sua ausência. Como 
referenciais teóricos, foram utilizadas fontes como Banco Mundial, FMI (Fundo Monetário 
Internacional), OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), CBO 
(Congessional Budget Office, dos EUA), entre outros. 

Com base nas referências utilizadas, pode-se afirmar que a adoção da estrutura de uma IFI traz 
benefícios à condução da política fiscal de um país, pela promoção da transparência e do debate 
em torno do tema. Fundamental, porém, é que tal estrutura seja efetivamente independente, 
considerando-se os aspectos de governança abordados ao longo do texto. A fim de ilustrar os 
benefícios da adoção de uma IFI, discute-se também a experiência de países que não adotam tal 
figura, indicando os potenciais conflitos de interesse advindos da ausência de uma IFI na 
condução da política fiscal daqueles países. 



 

Palavras-chave: Instituição Fiscal Independente, IFI, contas públicas, política fiscal, accounts 
watchdogs, transparência 

  



ABSTRACT 

A fundamental theme in the conduction of public policies is transparency, whether in the origin of 
the resources to be applied, or in the definition of policies, or even in the effective use of such 
resources. Accountability to the whole of society is a crucial part of this process. 

Among the various public policies that a country needs, the one referring to fiscal policy stands 
out, that is, the way in which a government collects resources and how these resources are invested. 
In times of a pandemic, such as that of Covid-19, when the demand for public resources reaches 
levels far above normal, the need to monitor public accounts takes on another proportion, as there 
is, on the one hand, a demand for resources in a very large volume. and, on the other hand, a 
reduction in revenue. The impact on revenue during a pandemic comes both from the reduction in 
economic activity – e.g. due to reduced movement of people - and from tax breaks, as a way to 
mitigate the impact to certain sectors of the economy, affected by reduced demand. 

Historically, the analysis of the fiscal policy of governments in the world was carried out by bodies 
linked to the executive powers, generating potential conflicts of interest when it came to criticizing 
the way in which a given government applied public resources. Conflicts of interest can present 
themselves in different ways, either through very optimistic estimates, or by not pointing out 
imminent deficits, among others. 

As a way of avoiding such conflicts of interest, some countries adopt independent structures for 
analyzing public accounts: the Independent Fiscal Institutions – IFIs, also known as “fiscal 
accounts watchdogs”. Pioneering countries in the adoption of IFIs were Belgium (1936) and the 
Netherlands (1945). Most of the countries that today adopt an IFI structure did so in response to 
the great financial crisis of 2008, which is, therefore, a relatively recent diffusion phenomenon. In 
Brazil, the IFI structure was formally created at the end of 2016, being linked to the Federal Senate. 

In this work, we discuss the functions and importance of IFIs, also discussing cases of countries 
that do not have such a structure, and what are the possible consequences of their absence. 

As theoretical references, sources such as the World Bank, IMF (International Monetary Fund), 
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), CBO (Congessional Budget 
Office, USA), among others, were used. 

Based on the references used, it can be affirmed that the adoption of the structure of an IFI brings 
benefits to the conduction of a country's fiscal policy, by promoting transparency and debate 
around the topic. Fundamental, however, is that such a structure must be effectively independent, 
considering the governance aspects discussed throughout the text. In order to illustrate the benefits 
of adopting an IFI, the experience of countries that do not adopt such institution is also discussed, 
indicating the potential conflicts of interest arising from the absence of an IFI in the conduction of 
fiscal policy in those countries. 

Keywords: Independent Fiscal Institution, IFI, public accounts, fiscal policy, accounts watchdogs, 
transparency.  



 

SUMÁRIO 

Objetivo deste artigo ................................................................................................................... 8 

O que é a IFI – Instituição Fiscal Independente? ........................................................................ 8 

Dos motivos de criação das IFIs pelo mundo ............................................................................. 9 

Comparação com outros países ................................................................................................. 11 

Países sem uma estrutura de IFI................................................................................................ 13 

Modelo institucional destas estruturas ...................................................................................... 15 

Exemplos de publicações da IFI do Senado Federal ................................................................ 17 

Considerações finais e sobre boas práticas ............................................................................... 18 

Referências ................................................................................................................................ 20 

Sites Consultados ...................................................................................................................... 20 

Anexo: 

Quadro comparativo da data de criação de diversas instituições fiscais independentes ........... 22 

  



8 
 
 

Objetivo deste artigo 

O objetivo deste texto é explicar o que é uma Instituição Fiscal Independente, como foram criadas 
e quando (na sua maioria), quais são suas principais atribuições, modelo de governança, como 
dialogam com a sociedade (tipos de publicações) e sua importância, principalmente em tempos de 
pandemia – de Covid-19 -, em que a disciplina fiscal é posta a prova, dado o aumento das já 
infindáveis demandas da sociedade sobre as contas públicas. 

O que é a IFI – Instituição Fiscal Independente? 

Criada em 01 de novembro de 2016 pela Resolução nº 42/2016, assinada pelo então Presidente do 
Senado Federal, Senador Renan Calheiros, a IFI no Brasil tem o “objetivo de ampliar a 
transparência nas contas públicas”1, tendo quatro funções, ainda conforme a Resolução nº 42/2016: 

I - divulgar suas estimativas de parâmetros e variáveis relevantes para a construção de cenários 
fiscais e orçamentários; 

II - analisar a aderência do desempenho de indicadores fiscais e orçamentários às metas definidas 
na legislação pertinente; 

III - mensurar o impacto de eventos fiscais relevantes, especialmente os decorrentes de decisões 
dos Poderes da República, incluindo os custos das políticas monetária, creditícia e cambial; e 

IV - projetar a evolução de variáveis fiscais determinantes para o equilíbrio de longo prazo do setor 
público. 

A IFI brasileira é dirigida por um quadro de 3 diretores, o Conselho Diretor, que tem a seguinte 
composição: 

- Um diretor-executivo indicado pelo Presidente do Senado Federal,  

- Um diretor indicado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, e 

- Um diretor indicado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal. 

Os mandatos dos componentes do Conselho Diretor são não coincidentes, sendo nomeados a cada 
2 anos alternadamente, ainda que a primeira investidura, assim que da criação da IFI, seja de 6 
anos para o diretor-executivo, de 4 anos para o diretor indicado pela CAE e de 2 anos para o diretor 
indicado pela CTFC. Conforme a OCDE2 através do documento “Recommendation of the Council 

 
1 https://www12.senado.leg.br/ifi/sobre-1/copy_of_sobre 
2 OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico https://www.oecd.org/about/ 
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on Principles for Independent Fiscal Institutions”3 (2014), mandatos fixos e apartidarismo são pré-
requisitos para um IFI bem-sucedido. 

Sobre as funções típicas de uma IFI, Ribeiro4 (2020) destaca aquelas que a OCDE aponta como as 
três principais: projeções macroeconômicas e/ou fiscais, avaliação sobre a sustentabilidade fiscal 
das políticas públicas de longo prazo e o monitoramento da conformidade das regras fiscais. 
Demais funções incluiríam: avaliação do custo de políticas públicas, suporte técnico a 
parlamentares com análises sobre orçamento e, em menor escala, avaliação do custo de 
plataformas eleitorais. Ribeiro destaca a importância de projeções macroeconômico-fiscais de 
qualidade no debate do orçamento público, pois este último é “o principal instrumento de gestão 
fiscal de uma democracia, ao revelar prioridades da nação e os recursos disponíveis para atender 
as necessidades da sociedade”. 

Dos motivos de criação das IFIs pelo mundo 

Globalmente, as instituições fiscais independentes foram criadas, segundo von Trapp, Lienert, 
Wehner (2016), para “promover políticas fiscais sólidas e finanças públicas sustentáveis”5. 
Conforme acrescenta Felipe Salto (2019)6, diretor-executivo da IFI no Brasil, as IFIs vieram para 
dar mais visibilidade às contas públicas, possibilitando também a elaboração de projeções e para 
se antecipar o que pode ocorrer com o orçamento e aplicação dos recursos públicos 

Vários são os motivos de criação das IFIs no IFI Database da OCDE; em geral, deram-se como 
respostas a crises fiscais, a necessidades de revisão de regras orçamentárias, como parte de acordo 
entre partidos para aprovação de certas leis, ou ainda como parte de um acordo de adesão a um 
bloco econômico, como a União Europeia. De forma geral, a demanda por “accountability” (algo 
como responsabilidade, ou prestação de contas) foi tema comum nos diferentes países onde IFIs 
foram criadas. 

Salto (2019)7 reforça ainda a ideia de que as estruturas de IFI no mundo foram criadas, em diversos 
casos, como resposta à grande crise financeira de 2008, por exemplo, em países como Portugal, 
Austrália e Canadá. 

Inserida no espírito da responsabilidade fiscal, sua missão é trazer 
luz para as contas públicas 

 
3 https://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Principles-for-Independent-Fiscal-
Institutions.pdf 
4 Ribeiro, Leonardo, 2020, in “Administração pública – Brasil”, orgs. Salto, F., Pellegrini, J., Saraiva Educação, Série 
IDP – Linha Administração e Políticas Públicas. 
5 Von Trapp, Lisa; Lienert, Ian; Wehner, Joachim (2016), “Principles for independent fiscal institutions and case 
studies”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 15/2. 
6Por video disponibilizado na internet em 14 de agosto de 2019, 
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/08/conheca-o-trabalho-da-instituicao-fiscal-independente 
7 https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/08/conheca-o-trabalho-da-instituicao-fiscal-independente 
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Felipe Salto, em artigo publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
em 02 de janeiro de 2017, sobre o papel da Instituição Fiscal 
Independente, no Brasil. 

Para Calmfors e Wren-Lewis (2011)8, a boa experiência vinda dos bancos centrais independentes 
teria impulsionado a ideia de aplicar-se o mesmo conceito no campo fiscal. Separam ainda, as 
propostas sobre IFIs ao longo dos anos em dois grupos: i) aquelas às quais foram delegadas 
decisões de políticas fiscais, e ii) as que contam apenas com mandato de estudos estimativos, de 
avaliação e aconselhamento. Estes últimos, segundo os autores, são comumente chamados de 
“fiscal councils” (conselhos fiscais). 

Debrun, Zhang e Lledó (2017)9, descrevem o papel das IFIs da seguinte maneira: 

Ao restringir a discricionariedade e promovendo a transparência, 
tornam a política fiscal mais ágil e mais previsível. As instituições 
fiscais também se mostraram críticas para ajudar as autoridades a 
estabelecer e comprometer-se com metas fiscais realistas e 
desejáveis. Ao fazer isso, eles ajudam a evitar excessivos déficits 
fiscais e dinâmica instável de dívida. As instituições fiscais também 
contribuem para melhorar o comportamento ao longo do ciclo de 
negócios e encorajar uma melhor gestão de riscos, uma vez que 
criar “buffers” nos bons tempos abre espaço para conduzir 
políticas anticíclicas em tempos ruins e para absorver a realização 
de riscos fiscais. Finanças públicas saudáveis e resilientes, por sua 
vez, dão aos formuladores de políticas o espaço necessário para 
atender a outros objetivos, incluindo eficiência e crescimento 
econômico, bem como uma distribuição mais justa de renda. 
(tradução livre) 

Viney e Poole (2018)10 falam das duas principais razões para criação de uma IFI: a) combater o 
“deficit bias”, ou a tendência de os governos de permitir que o endividamento e o déficit público 
cresçam11, e b) reduzir assimetrias de informação entre eleitores e governos e também entre os 
poderes legislativo e executivo. 

 
8 Calmfors, Lars; Wren-Lewis, Simon; 2011, “What fiscal councils do?” 
https://www.oecd.org/gov/budgeting/47741710.pdf 
9Debrun, Xavier; Zhang, Xiaoxiao; and Lledó, Victor (2017); International Monetary Fund 
https://www.imf.org/external/np/fad/council/pdf/note.pdf 
10 Viney, Carl; Poole, Thomas (2018), “Independent Fiscal Institutions in Comparative Constitutional Perspective” 
London School of Economics and Political Science, Law Department 
http://eprints.lse.ac.uk/89548/1/Poole%20SSRN-id3203960.pdf 
11 Segundo definição no Glossário do “Irish Fiscal Council”, https://www.fiscalcouncil.ie/wp-
content/uploads/2012/09/Glossary4.pdf 



11 
 
Alesina e Tabellini (1987)12 notam, a respeito do “deficit bias”, que o nível de equilíbrio de dívida 
pública de um país tende a ser maior, por exemplo, i) quanto mais evidente a polarização entre 
partidos políticos disputando uma eleição e ii) quanto menos provável a chance de reeleição de um 
governo. Ainda sobre a tendência de países gerarem déficits, Ribeiro (2020)13 aponta evidências 
empíricas de que os orçamentos “são raramente equilibrados”, discutindo ainda o conceito de 
“common pool”, onde vários interesses têm de ser atendidos, mas não necessariamente previstos 
no processo decisório do orçamento. Citando Von Hagen14 (2018), Ribeiro acrescenta que tal 
situação levaria a previsões otimistas que subestimariam o impacto fiscal das despesas 
orçamentárias adicionais. 

No caso do Brasil, a IFI foi criada como resposta aos constantes desafios fiscais e a pacotes de 
reforma orçamentária, e gestada durante discussões no gabinete do então Senador José Serra, do 
qual Felipe Salto, hoje diretor-executivo do IFI no Brasil, era assessor – conforme nos explica o 
próprio Salto15, no já citado artigo n’O Estado de São Paulo, de 02 de janeiro de 2017. 

Cabe destacar o motivo de a IFI no Brasil estar ligada ao Poder Legislativo. Segundo Ribeiro 
(2020), o fato de o Brasil ser constituído sob o sistema presidencialista seria a principal explicação, 
dado que, no presidencialismo, o Poder Legislativo atua de forma independente do Poder 
Executivo (atuando como elemento de “freios e contrapesos”), ao contrário por exemplo do 
sistema parlamentarista, onde estes dois poderes são mais interligados.  

Comparação com outros países 

A OCDE, com seus 37 países-membros, em estudo realizado em 201916 compara as estruturas das 
instituições fiscais independentes de 36 destes países17, além do Brasil, que não faz parte da OCDE, 
mas é analisado como “Key Partner Country”. 

Dos 37 países analisados, incluindo-se o Brasil, 29 contam com uma IFI ou estrutura similar, como 
os “parliamentary budget offices” ou ainda os conselhos fiscais.  

Na maioria dos casos (29 dos 37 países), as instituições fiscais independentes ou similares foram 
criadas a partir de um pacote de reformas específico, seja por meio de alterações constitucionais, 
ou de aprovação de leis específicas ou ainda de reformas na gestão orçamentária. 

 
12 Alesina, Alberto, and Guido Tabellini, pág. 2 (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt. 
Review of Economic Studies 57, no. 3: 403-414. https://dash.harvard.edu/handle/1/3612769 
13 Ribeiro, Leonardo, 2020, in “Administração pública – Brasil”, orgs. Salto, F., Pellegrini, J., Saraiva Educação, Série 
IDP – Linha Administração e Políticas Públicas. 
14 Von Hagen, Jurgen. Are fiscal councils here to stay? In: Debrun, Xavier; Beetsma, Roel. Independent Fiscal 
Councils: Watchdogs or lapdogs? London: CEPR Press, 2018. Cap. 3, p. 187-195 
15https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-papel-da-instituicao-fiscal-independente,10000097557  
16 OECD Independent Fiscal Institutions Database (2019), http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-
Independent-Fiscal-Institutions-Database.xlsx 
17 A amostra analisada considera 36 países, pois a Colômbia juntou-se à OCDE oficialmente em abril de 2020, após 
a elaboração do comparativo. 
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Algumas destas instituições já têm longo histórico - o “High Council of Finance”18, da Bélgica, 
foi criado em 1936 em sua forma original, tendo se transformado no que é hoje em 1989, através 
do “Section for Public Sector Borrowing Requirements” -, enquanto que outras são bem mais 
jovens, como o “Czech Fiscal Council”, da República Checa, cuja legislação foi aprovada em 2017 
e teve início em 2018. Em comparação, e conforme já citado, a IFI do Brasil teve lei de criação 
aprovada em 2016, mesmo ano de seu início de operação. 

Nota-se que a mediana dos anos de início de operação das instituições fiscais independentes 
analisadas é 2013, ou seja, um fenômeno razoavelmente recente para a maioria destes países. Visto 
de outra forma, 66% dos países analisados (29 países, incluindo o Brasil) criaram suas estruturas 
de IFI entre 2011 e 2020, o que sugere que o Brasil não estaria muito atrasado nesta comparação. 
Nota-se também a prevalência de IFIs que surgiram após a crise financeira de 2008. Apenas um 
país (Holanda, 1945) havia criado sua estrutura de IFI antes da formação da OCDE como a 
conhecemos hoje, considerando-se sua reforma em 1961, quando sucedeu a OEEC19. 

Instituição usualmente citada como referência entre as IFIs é o “Congressional Budget Office” 
(CBO), dos Estados Unidos, criado em 1974, que conta com o maior orçamento e com a maior 
equipe dentre todas as IFIs analisadas pela OCDE em 2019. Segundo o estudo da OCDE20, o CBO 
contava em 2016 com 235 pessoas21, entre diretoria, analistas e demais áreas; o IFI com a segunda 
maior equipe no mundo, a da Holanda, através do Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis (CPB – Centraal Planbureau), contava com 124 pessoas em 2018. Quanto a orçamento, 
o mesmo estudo apontava o CBO com USD 46,5 milhões (2016), em comparação com EUR 17,1 
milhões (2018), da Holanda. No Brasil, a IFI do Senado contava, em junho de 202022, com equipe 
de 9 pessoas, praticamente o mesmo número desde sua criação em 2016, quando contava com 
orçamento anual de R$ 2,8 milhões. 

Em sua maioria, os IFIs analisados pela OCDE não expressam juízo de valor ou julgamento de 
mérito (normative advice) ou ainda recomendações sobre as políticas fiscais dos seus respectivos 
governos. Nos Estados Unidos, não há legislação vedando tal recomendação pelo CBO, mas a 
própria entidade, por sua primeira diretora, Alice Rivlin, durante seu mandato de fevereiro de 1975 
a agosto de 1983, teria optado por não fazer recomendações de políticas, mas sim recomendações 
técnicas, se solicitadas. 

  

 
18 https://www.highcounciloffinance.be/en 
19 OEEC – Organization for European Economic Cooperation, entidade precursora da atual OECD (sigla em inglês da 
OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/OECD  
20 OECD Independent Fiscal Institutions Database (2019), http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-
Independent-Fiscal-Institutions-Database.xlsx 
21 Segundo o website do CBO, acessado em 10 de junho de 2020, o órgão conta com 250 pessoas. 
https://www.cbo.gov/about/organization-and-staffing 
22 https://www12.senado.leg.br/ifi/sobre-1/copy_of_equipe 
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Países sem uma estrutura de IFI 

Segundo Hagemann23, “Há alguma evidência empírica de que instituições fiscais independentes 
podem reforçar a capacidade de um governo de cumprir uma regra numérica. Boas instituições 
fiscais são uma condição necessária para alcançar um desempenho fiscal disciplinado”. Ainda que 
Hagemann ressalte que a experiência demonstre que esta não é uma condição suficiente, por que 
então alguns países não contam com uma IFI? Que consequências se pode esperar de dessa 
ausência? 

Se os benefícios de uma estrutura de IFI são óbvios (por exemplo, redução do “deficit bias” e 
redução assimetrias de informação entre eleitores e governos, citados anteriormente), a pergunta é 
se faltaria interesse por parte do poder executivo de um país em montar uma estrutura independente 
de acompanhamento das contas públicas. 

Países como Israel, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Suíça e Turquia, entre outros, não 
possuem uma estrutura específica de IFI. 

Discutiremos a seguir o caso particular de Israel e as possíveis consequências da ausência de uma 
estrutura formal de IFI. Em publicação de 2014 do FMI (Fundo Monetário Internacional), 
Josephs24 aponta os papéis desempenhados pelo Banco de Israel, na ausência de uma IFI. O autor 
comenta que, por lei, o Banco de Israel (BdI) tem o dever de atuar como “conselheiro econômico 
do governo”; cita também a produção pelo BdI de análises de política e perspectivas fiscais e seu 
papel em prover comentários sobre as decisões de política fiscal do governo. 

Segundo Josephs, “ampliar o papel do BdI na política fiscal poderia levar a um conflito de interesse 
com sua responsabilidade primária de política monetária e estabilidade financeira”. Joseph 
exemplifica o potencial conflito de interesse com um cenário em que a inflação esteja acima da 
meta, o BdI poderia ter preferência por um aperto fiscal, o que poderia influenciar a análise que 
produz.  

O BdI não teria, à época da publicação, um papel claramente definido em relação à política fiscal 
e sua atividade estaria sob a discricionariedade do governador (presidente) do BdI, o que, ao longo 
do tempo, demonstrou-se de frequência e volume irregulares, ainda que de alta qualidade. Ambos 
aspectos (clara definição de papéis e regularidade de publicações detalhadas e transparentes) são 
parte das boas práticas de uma IFI. 

Não haveria ainda, no caso do BdI, procedimento formal para responsabilizá-lo ante seu 
aconselhamento sobre a política fiscal. Não haveria, ainda, obrigação do governo israelense de 
responder aos aconselhamentos do BdI. Tal responsabilização (“accountability”), aumentaria a 
demanda por especialização da autoridade monetária, cujo papel essencial é, novamente, de 
política monetária e estabilidade financeira. “Análise de finanças públicas é um campo altamente 

 
23 Hagemann,  Robert  (2011),  “How  Can  Fiscal  Councils  Strengthen Fiscal  Performance?”,  OECD  Journal:  
Economic  Studies,  Vol. 2011/1. http://dx.doi.org/10.1787/eco_studies-2011-5kg2d3gx4d5c 
24 Josephs, T. (2014). Israel: Selected Issues; IMF Country Report 14/48. International Monetary Fund. 
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especializado e os responsáveis pelos conselhos fiscais mundo afora têm, tipicamente, profundo 
conhecimento dedicado à área”, completa Josephs. 

Mais recentemente (fevereiro de 2022), o FMI25 publicou resultados de uma missão (visita oficial) 
a Israel. A missão avalia apectos como a condução da economia daquele país durante a pandemia 
da Covid-19, perspectivas para a economia israelense em 2022 entre outros. Retoma ainda o tema 
da importância de se ter uma estrutura dedicada de conselho fiscal, citando que Israel “poderia 
considerar a potencial utilidade de se estabelecer um conselho fiscal independente, para fortalecer 
a efetividade de sua estrutura (“framework”)”. 

Outro exemplo a se destacar é o do Japão, que também não conta com uma estrutura de IFI. No 
caso japonês, segundo Kopits e Everaert26 (2016), o Japão teria uma reputação de “opacidade em 
finanças públicas”. O Japão se destacaria ainda como a única entre as nações mais desenvolvidas 
do mundo ausente na pesquisa sobre transparência nas práticas de orçamento público da 
International Budget Partnership de 2015.  

Aspecto particular na condução de política fiscal e de endividamento no Japão, como indicam os 
autores, seria o “deficit bias” (conceito discutido anteriormente ), refletido no alto endividamento 
do país em comparação com o PIB27. Segundo os autores, tal viés em favor do endividamento 
estaria embutido no processo orçamentário do governo. Na ausência de uma estrutura 
independente de avaliação de tais políticas, tende-se a ver com mais complacência o nível de 
endividamento e em situações de frustração das projeções econômicas ante a comparação com 
indicadores reais de produtividade observados. Nestes casos, ajustes necessários ao volume de 
gasto público e de endividamento do governo podem ser postergados. 

Trazendo para o Brasil este exemplo de frustração das projeções econômicas ante os resultados 
efetivamente observados, e para ressaltar a importância de uma IFI, Ribeiro28 (2020) aponta que 
no período 2012 a 2016, logo antes da criação da IFI no Brasil em novembro de 2016, houve 
descolamento entre as projeções de crescimento do PIB e a taxa de crescimento efetiva.  

 
25 Israel: Staff Concluding Statement of the 2022 Virtual Article IV Mission (2022) 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/02/04/israel-staff-concluding-statement-of-the-2022-virtual-article-
iv-mission#. Acessado em 13/02/2022. 
 
26  Kopits, George e Everaert, Luc (2016). The Case for an Independent Fiscal Institution in Japan. International 
Monetary Fund.  Acessado em 16/02/2022: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2016/156/article-
A001-en.xml 
27 Segundo o Banco Mundial, a dívida total do governo central do Japão, em comparação com o PIB (Produto 
Interno Bruto), era de 193,4% em 2016; nos EUA, esse índice era de 98,8% e no Reino Unido, 113,8%, na Alemanha 
em 2019 o índice era de 19,2%. Acessado em 19/02/2022: 
https://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS?locations=JP&name_desc=false&view=map.  
 
28 Ribeiro, Leonardo, 2020, in “Administração pública – Brasil”, orgs. Salto, F., Pellegrini, J., Saraiva Educação, Série 
IDP – Linha Administração e Políticas Públicas. 
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Segundo o autor, o resultado primário do governo federal (receitas menos despesas, antes da 
contabilização da despesa com juros da dívida pública) ficou aquém do projetado na LDO29 (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias). Na LDO, a previsão era de que o superávit primário seria superior a 
3% do PIB. No biênio 2015-2016, Ribeiro lembra que o Brasil passou por uma das piores 
contrações de atividade da história, quando o PIB recuou 6,7% nesses dois anos. 

 

Modelo institucional destas estruturas 

As instituições que analisam e dão transparência às contas públicas, além de apoiar os poderes 
Legislativo e Executivo nos seus orçamentos, seguem, em sua maioria, dois modelos: o de 
Instituição Fiscal Independente (“fiscal council”, ou conselho fiscal) ou o de um “Parliamentary 
Budget Office”, (PBO). Segundo von Trapp, Lienert e Wehner (2016), os PBOs estão mais ligados 
ao Poder Legislativo, tendo menos independência, enquanto que os “fiscal councils” têm mais 
independência, a exemplo do “Office for Budget Responsibility” do Reino Unido, que tem uma 
estrutura legal separada, custeada por “HM Treasury” (o tesouro real britânico) e representado no 
Parlamento Britânico pelo “Chancellor of the Exchequer”, equivalente britânico do ministro da 
economia no Brasil, ou quem é responsável pelo tesouro real britânico. Exemplos destas 
instituições que estão ligadas ao respectivo poder legislativo são Estados Unidos, Coreia do Sul, 
Canadá e Austrália, entre outros; já sob o poder executivo, temos os exemplos da Holanda, Suécia 
e Reino Unido30. 

De acordo com o levantamento feito pela OCDE, 21 países, dos 37 analisados (incluindo o Brasil), 
seguem o modelo de conselho fiscal, enquanto que 11 seguem o modelo de vínculo com seus 
corpos legislativos. No Brasil, a IFI está formalmente ligada ao Poder Legislativo (Senado 
Federal), mas é vista pela OCDE através do IFI Database31 como tendo estrutura de governança 
mais alinhada à de um conselho fiscal. 

Alguns poucos países, como França, têm um terceiro modelo, chamado pela OCDE como “Audit 
Institution”, que não estão ligados nem ao legislativo e nem ao executivo, tendo independência até 
mesmo da Corte de Auditores (“Cour de Comptes”). 

 
29 LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
“A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)  estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para 
isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as 
despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes 
públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades para os 
financiamentos pelos bancos públicos.” Fonte: Câmara dos Deputados, Congresso Nacional. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/ldo 
Acessado em 02 de abril de 2022. 
30 A OCDE destaca que, apesar de formalmente ligado ao poder executivo, o Office for Budget Responsibility, do 
Reino Unido, também se reporta para o poder legislativo. 
31 OECD Independent Fiscal Institutions Database (2019), http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-
Independent-Fiscal-Institutions-Database.xlsx 
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De forma geral, nota-se que, mesmo dentro de um modelo ou de outro – seja de “fiscal council”, 
seja de PBO -, não há muita padronização dos mandatos nos diferentes países. Muito depende da 
circunstância em que se criou a entidade em cada país, quais negociações entre os poderes ocorreu 
até se estabelecer um determinado modelo e qual grau de independência cada instituição pode ter 
naquele país. 

Ambas as estruturas comumente reportam seus estudos ao respectivo poder legislativo, além de 
publicá-las; participam formalmente de sessões legislativas para reportar seus trabalhos e devem 
ser ouvidas pelos respectivos governos durante o processo orçamentário. No Brasil, a IFI tem a 
responsabilidade legal de reportar, semestralmente seus estudos à Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, conforme descrito no art. 1., item II, parágrafo 13, da Resolução nº 
42/2016, conforme segue: 

Resolução nº 42/2016 do Senado Federal - 
Art. 1. 
Item II 
§ 13. Até o encerramento de cada semestre, a Instituição Fiscal 
Independente apresentará, em reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, a evolução do quadro fiscal 
brasileiro, inclusive das receitas, despesas, dívida pública, 
renúncias fiscais e outras variáveis econômico-fiscais relevantes, 
com base nos trabalhos publicados pela Instituição. 

Da amostra de países analisados pela OCDE, vemos que as principais e mais comuns atividades 
das IFIs são o monitoramento da aderência das contas públicas às regras fiscais e análise da 
sustentabilidade das contas públicas no longo prazo – atividades desempenhadas pela IFI no Brasil, 
por exemplo –, e análise crítica das projeções feitas pelos respectivos governos. Como mencionado 
anteriormente, não é papel comum entre os “fiscal councils” fazer recomendações de políticas 
(“advice”). Tampouco é o caso da IFI no Brasil. 

Segundo o estudo da OCDE, o acesso à informação dos respectivos governos por parte das IFIs se 
dá por meio de legislação (como é o caso da IFI no Brasil32), ou por “MoUs – Memorandum of 
Understanding” (memorando de entendimento), com diferentes instituições em cada país, para as 
quais as IFIs podem prestar serviço. No caso do Brasil, a OCDE aponta as discussões entre a IFI 
e o TCU – Tribunal de Contas da União -, para prestação de serviços. Em alguns países, não há 
previsão legal de se prestar informação às respectivas IFIs nem MoUs, como na Áustria, 
Dinamarca e Alemanha, entre outros, mas o acesso à informação costuma se dar de forma 
voluntária pelos governos, ou pelo fato dos membros de algumas IFIs participarem paralelamente 
de órgãos do governo, tendo então acesso a informação. 

 
32 Art. 3. da Res. 42/2016, https://legis.senado.leg.br/norma/582564/publicacao/17707278 



17 
 
Bijos (2015)33 propõe ampliar a discussão sobre a estrutura da IFI no Brasil, para incluir o debate 
sobre o Conselho de Gestão Fiscal - CGF, estatuído pelo Art. 67 da Lei Complementar 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), mas cujo texto de lei ordinária ainda não foi votado, por 
divergências no texto quanto à composição dos quadros da CGF, entre outros temas. O CGF teria 
o papel34 de acompanhar e avaliar, de forma permanente, a política e a operação da gestão fiscal, 
incluindo a harmonização e coordenação entre os entes federados, disseminação de práticas que 
resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, adoção de normas de 
consolidação das contas públicas e divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

A regulamentação do Art. 67 da LRF, através de lei ordinária encontra-se aguardando tramitação 
no Congresso Nacional através do PLP 220/2020, projeto de lei de autoria do Dep. Léo Moraes 
(Podemos-RO). Em março de 2022, o PLP ainda aguardava votação em plenário. 

 

Exemplos de publicações da IFI do Senado Federal 

A IFI do Senado Federal se comunica com a sociedade por meio de diferentes documentos, dentre 
eles, citamos: Comentários, Notas Técnicas, Estudos Especiais e os Relatórios de 
Acompanhamento Fiscal (RAF). 

Os Relatórios de Acompanhamento Fiscal35, em atendimento à Resolução nº 42/2016 do Senado 
Federal, traz avaliações mensais conjunturais sobre macroeconomia, receitas e despesas públicas, 
e o ciclo orçamentário. Duas vezes ao ano, em maio e novembro, “o RAF também traz atualizações 
das projeções macrofiscais da IFI para os próximos anos, na forma de cenários base, otimista e 
pessimista.” 

Especificamente nos tempos de pandemia da Covid-19, o IFI do Senado Federal tem se 
posicionado sobre temas como a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) nº 23/2021, que altera 
o teto de gastos da União, devendo então “produzir aumento da percepção de risco pelos agentes 
econômicos, com efeitos não desprezíveis sobre os juros e o custo médio da dívida pública.” Neste 
comunicado, de 07 de outubro de 2021, a IFI (por Felipe Salto e Daniel Couri, respectivamente 
Diretor-executivo e Diretor da IFI) cita ainda o impacto de se postergar o pagamento de despesas 
que sempre foram tomadas como gastos primários obrigatórios, potencialmente gerando um 
passivo de crescimento exponencial. 

Através das “Notas Técnicas”, a IFI do Senado Federal faz a leitura e análise tempestiva, por 
exemplo, dos resultados primários do governo federal, dos impactos fiscais das PEC’s em 
discussão no Congresso Nacional. 

 
3333 BIJOS, Paulo R. S. Instituições Fiscais Independentes: subsídios para a implantação de um imperativo fiscal no 
país (2015). Orçamento em Discussão. Senado Federal, pp. 12 – 16. 
34 Texto integral da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 67, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm  
35 https://www12.senado.leg.br/ifi/relatorio-de-acompanhamento-fiscal 
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A título de ilustração, o Office for Budget Responsibility36 do Reino Unido, divide suas 
publicações nos seguintes grupos: 

- Publicações Principais (Core Publications): Estimativas de Médio Prazo, Projeções de 
Longo Prazo, Avaliação das Estimativas (onde comparam suas estimativas com os dados 
efetivamente observados e que lições podem ser aprendidas), Tendências de Gasto 
Relacionado a Bem-Estar Social, Riscos Fiscais e Comentários Mensais. 
- Outras Publicações: Análises (dos impactos) do Coronavírus, Devolução de Impostos à 
Escócia e País de Gales, entre outros 

 

Considerações finais e sobre boas práticas 

Como discutido, as instituições fiscais independentes têm papel fundamental na transparência das 
contas públicas e, como dito pela Comissão Europeia37 a respeito dos fiscal watchdogs (algo como 
cão de guarda das contas públicas), são “propícias a uma maior responsabilidade e transparência 
fiscal ao fornecer análises, avaliações e recomendações positivas e/ou normativas na área de 
política fiscal”. 

Na maioria, surgiram como resposta à grave crise financeira mundial de 2008, mas têm sua 
importância comprovada a cada crise subsequente, principalmente em época de pandemia, como 
da Covid-19, em que se exigiu das contas públicas como em raras outras ocasiões. 

Kopits38 (2011), fala das boas práticas que podem ser adotadas pelos IFIs globalmente. Kopits 
reconhece a dificuldade de se padronizar tais práticas, dados os diferentes contextos de cada país, 
mas destaca pontos como: 1) a necessidade de ser uma instituição criada localmente, visando 
atender necessidades locais e não como reflexo de pressões externas, 2) necessidade de ser 
independente, apartidária39 e tecnicamente competente, 3) ter acesso ilimitado e tempestivo a 
informação, 4) avaliação constante e em tempo real dos potenciais impactos no orçamento público, 
vindos de propostas legislativas e 5) rápida aderência aos princípios inicialmente definidos para 
atuação, para que se ganhe apoio público, na ideia de que “o cimento seca rápido”; e finalmente 
6) comunicação aberta e efetiva, principalmente com a mídia, para que a IFI seja ouvida e ganhe 
força para dissuadir o Legislativo na definição de leis, ao invés de precisar de coerção ou buscar 
medidas remediais. 

Podemos também avaliar a importância das IFIs considerando-se a experiência de países que não 
contam com tal estrutura. Casos como o de Israel e do Japão, ilustrados neste trabalho, sugerem o 
potencial conflito de interesse que há em se ter um órgão do próprio poder executivo 

 
36 https://obr.uk/publications/ 
37 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-governance-
eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en 
38 Kopits, George (2011), “Independent Fiscal Institutions: Developing Good Practices”, OECD Journal on Budgeting, 
Vol. 11/3. http://dx.doi.org/10.1787/budget-11-5kg3pdgcpn42 
39 O Congressional Budget Office, dos EUA, traz junto ao seu nome, na sua página da internet, a frase “Non-
partisan analysis for the US Congress” ou análise apartidária para o Congresso dos EUA. https://www.cbo.gov/ 
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acompanhando as contas públicas - ressalvados os casos em que o respectivo Banco Central conte 
com suficiente independência e exerça tal papel de análise crítica da contas públicas. Como 
apontado por Kopits e Everaert40 (2016), um corpo técnico mais dependente do poder executivo 
pode alertar o poder executivo para o papel elucidativo que uma IFI tem. Os autores ressaltam, no 
entanto, que influências como essas carecem de documentação estatística, baseando-se 
principalmente em observação. 

Felipe Salto, em entrevista a Isto É Dinheiro41, em 2017, cita o juiz da Suprema Corte americana, 
de 1916 a 1939, que dizia que o “sol é o melhor dos desinfetantes”, em alusão ao efeito benéfico 
da transparência para as contas públicas. Parte dessa necessária transparência das contas públicas 
pode ser atingida por meio das IFIs, em benefício da sociedade. 

Seja pela evidência prática demonstrada pelos países que contam com estruturas de IFI – 
endossadas por instituições como o Fundo Monetário Internacional e pela OCDE e discutidas ao 
longo deste trabalho – , seja pelas indicações que temos vindas de países que não contam com 
estas estruturas, podemos afirmar que ter uma estrutura independente revisando, avaliando e 
propondo políticas de gastos do governo de maneira isenta e transparente, só têm a acrescentar ao 
debate que tanto necessitamos como sociedade: onde, com o que e de que forma aplicar os recursos 
públicos. 

 

 

  

 
40 40  Kopits, George e Everaert, Luc (2016). The Case for an Independent Fiscal Institution in Japan. International 
Monetary Fund.  Acessado em 16/02/2022: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2016/156/article-
A001-en.xml 
41 https://www.istoedinheiro.com.br/luz-do-sol-e-o-melhor-desinfetante-para-as-contas-publicas/ 
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Anexo 1: Quadro comparativo da data de criação de diversas instituições fiscais independentes

 

Commonwealth Parliamentary Budget Office (PBO) 2011 2012 2013

Victorian Parliamentary Budget Office (PBO) 1 2017 2018
Fiscal Advisory Council (FISK) 2 2013 1970 2002, 2013
Parliamentary Budget Office (PBO) 2012 2012

Bélgica High Council of Finance (HRF/CSF) 3 1936 1936 1989, 2013
Parliamentary Budget Office (PBO) 2006 2008 2017
Financial Accountability Office of Ontario (FAO-ON) 2013 2015

Rep. Checa Czech Fiscal Council (CFC) 2017 2018
Dinamarca Danish Economic Council 1962 1962 2007, 2012
Estônia Fiscal Council of Estonia 2014 2014

Independent Monitoring and Evaluation of Fiscal Policy Function - National Audit Office of Finland 2012 2013
Finnish Economic Policy Council (EPC) 4 2014 2014

França High Council of Public Finance (HCFP) 2012 2013
Alemanha Independent Advisory Board to the Stability Council 2013 2013

Parliamentary Budget Office 2010 2011 2010, 2013, 2014, 2016
Hellenic Fiscal Council 2014 2015 2015, 2017

Hungria Fiscal Council (established 2011) 5 2011 2011 2013
Islândia Icelandic Fiscal Council 2015 2016

Irish Fiscal Advisory Council (IFAC) 2012 2011 2013
Oireachtas Parliamentary Budget Office (PBO) 2017

Itália Parliamentary Budget Office (PBO) 2012 2014
Coréia do Sul National Assembly Budget Office (NABO) 6 2003 2003
Letônia Fiscal Discipline Council 2013 2014 2016
Lituânia Budget Policy Monitoring Department – National Audit Office of Lithuania (BPMD) 2014 2015
Luxemburgo National Council of Public Finances (CNFP) 2014 2014
México Center for Public Finance Studies (CEFP) 1999 1998
Holanda Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) 1947 1945 2013
Portugal Portuguese Public Finance Council (CFP) 2011 2012 2014
Eslováquia Council for Budget Responsibility (CBR) 2011 2012
Eslovênia Slovenian Fiscal Council 2015 2017 2009, 2012, 2015
Espanha Independent Authority of Fiscal Responsibility (AIReF) 2013 2014
Suécia Swedish Fiscal Policy Council (FPC) 2007 2007 2011, 2017

Office for Budget Responsibility (OBR) 2011 2010
Scottish Fiscal Commission (SFC) 2016 2014 2016, 2017, 2018

Estados Unidos Congressional Budget Office (CBO) 1974 1974

União Europeia - UE European Fiscal Board (EFB) 2015 2016

Brasil Instituição Fiscal Independente (IFI)6 2016 2016

Notas de rodapé:

1

2
3
4

5

6

7 Ano da alteração do mandato: no Canadá, as alterações ao Parliament of Canada Act  em 2017 alteraram o mandato legislativo da PBO para incluir o custo das  
eleições. Na Letônia, o Fiscal Discipline Council (FDC)  assinou um memorando de entendimento com o Ministério das Finanças em 2016, que expandiu 
significativamente suas atribuições de acordo com os requisitos de dois pacotes da UE. Isso deu ao FDC a responsabilidade de endossar as previsões 
macroeconômicas do Ministério das Finanças. Na Eslovênia, um conselho fiscal foi estabelecido pela primeira vez em 2009, mas foi dissolvido em 2012 quando quatro 
dos sete membros se demitiram. As razões para as demissões incluíam falta de apoio do governo e falta de resposta do governo, além de uma onda de discórdia 
entre os membros. A Fiscal Rule Act , aprovada em 2015, restabeleceu o conselho fiscal e começou a operar em 2017. Na Suécia, houve alterações na Ordinance 
with Instructions for the Fiscal Policy Council  em dezembro de 2017. Referem-se a alterações no quadro fiscal (incluindo uma redução da meta de superávit e a 
introdução de uma âncora da dívida) e, portanto, altera as obrigações de avaliação do Fiscal Policy Council . Também foi acordado que os níveis-alvo para as regras 
fiscais deveriam ser revisados   a cada 8 anos, no final de cada segundo período de mandato. No Reino Unido, a Scottish Fiscal Commission  recebeu inicialmente o 
mandato de examinar as previsões do governo, mas em 2016 seu mandato foi ampliado e agora produz suas próprias previsões independentes. Em 2017, seu 
mandato foi alterado para incluir a previsão do PIB e as despesas com seguridade social para refletir novos poderes de tributação e despesa devolvidos à Escócia. 
Da mesma forma, as alterações legislativas em 2018 adicionaram a previsão do IVA ao seu mandato.

Fonte: OECD Independent Fiscal Institutions Database (2019), http://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Independent-Fiscal-Institutions-Database.xlsx 

Na Áustria, o Fiscal Advisory Council  foi originalmente criado como Comitê da Dívida Governamental em 1970.
Na Bélgica, o High Council of Finance  foi estabelecido em 1936, mas a função de IFI (Section for Public Sector Borrowing Requirements ) só foi estabelecida em 1989.

Na Finlândia, o Economic Policy Council  não é a IFI formal da Finlândia para fins da UE, mas ainda foi estabelecido em resposta às reformas da gestão 
orçamentária da UE.
Na Hungria, um conselho fiscal foi inicialmente constituído como parte da Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada em 2008, mas foi abolido em 2010. Em 2011, 
um novo conselho fiscal - legalmente separado do primeiro conselho fiscal - foi estabelecido. No mesmo ano, esse novo conselho fiscal foi incorporado à 
constituição húngara como parte das reformas constitucionais. Outras reformas em 2013 vincularam operacionalmente o conselho fiscal à Assembléia Nacional.
Na Coréia do Sul, o National Assembly Budget Office  foi originalmente estabelecido como o National Assembly Legislative Budget Office  em 1994, depois 
reorganizado em um Legislative Counselling Office  e um Budget Policy Office em 2000. No Brasil, a IFI foi criada pelo Senado Federal em resposta a desafios 
fiscais nacionais e reforma das regras fiscais, no âmbito da chamada "Agenda Brasil".

Ano de reforma/alteração 
de mandato

Na Austrália, o PBO vitoriano foi criado para atender à necessidade de análise de custos e aconselhamento independente e confidencial para todos os partidos 
políticos em Victoria. Como tal, em 2017, Victoria se tornou o primeiro estado australiano a promulgar legislação para estabelecer um PBO permanente.
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