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RESUMO 
 

O equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade fiscal têm sido objeto de 
discussões e estudos em diferentes países. No Brasil, também tem sido objeto de 
pauta no âmbito dos governos, da administração pública e da sociedade em geral e, 
considerando tal fato, a presente tese tem por objetivo analisar a viabilidade da 
implementação de uma Instituição Fiscal Independente no Brasil. Para o 
desenvolvimento da investigação utiliza-se o método de abordagem hipotético-
dedutivo, com a delimitação do objeto da pesquisa e a análise dos seus elementos 
constitutivos para, ao final, apresentar algumas proposições, a fim de responder à 
problemática: há viabilidade para implementar uma Instituição Fiscal Independente no 
Brasil? Lança-se a hipótese afirmativa, que poderá ser confirmada ou negada ao final. 
Além disso, utilizam-se os métodos de procedimento histórico-evolutivo e 
comparativo, bem como a pesquisa é quantitativa-qualitativa, especialmente pela 
análise das Instituições Fiscais Independentes tomadas como modelo no trabalho. 
Com a investigação desenvolve-se a análise de aspectos conceituais e práticos da 
administração pública, destacando-se que, nesse contexto, ocorre também o 
fortalecimento do controle externo da administração pública, com a criação de 
instrumentos como os Tribunais de Contas e da responsabilidade fiscal prevista na 
Lei Complementar nº 101/2000. Além disso, tendo em vista que existem Instituições 
Fiscais Independentes em diversos países, tomam-se, como modelo, oito instituições 
implementadas em países da Europa e da América do Norte. Cabe destacar que no 
Brasil, na Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se disposto no artigo 67 o 
Conselho de Gestão Fiscal para acompanhamento e avaliação da política e a 
operacionalidade da gestão fiscal. Além disso, surge a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 83 datada de 25 de junho de 2015 que propôs o acréscimo do artigo 
166-A na Constituição Federal, criando, então, a Autoridade Fiscal Independente no 
âmbito do Congresso Nacional, cujo objetivo principal é a realização de estudos, 
análises e propostas que estejam relacionadas a práticas fiscais responsáveis. Tendo 
em vista que a Instituição Fiscal Independente não foi votada e aprovada  a exceção 
do substitutivo do Projeto de Lei, que foi rejeitado  o Senado Federal implementou, 
pela Resolução nº 42 de 2015 a Instituição Fiscal Independente no seu âmbito 
externo. Considerando tal cenário, a tese conclui pela viabilidade da implementação 
da Instituição Fiscal Independente no Brasil, confirmando a hipótese inicial. No 
entanto, para a real adequação à realidade nacional e internacional, algumas 
proposições são feitas para que haja a independência, o apartidarismo da Instituição 
Fiscal Independente, e que assim, seja possível sua implementação e atuação em 
favor do equilíbrio e da sustentabilidade nas contas públicas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Instituição Fiscal Independente. Finanças Públicas. 
Governança. 
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ABSTRACT 
 

The balance of public accounts and fiscal sustainability has been the subject of 
discussions and studies in different countries. In Brazil, it has also been subject to 
evaluation by governments, public administration and society in general, and 
considering this fact, a present objective is to analyze the feasibility of implementing 
an Independent Fiscal Institution in Brazil. For the development of the translation, the 
use of a hypothetical-deductive approach, with a delimitation of the object of the 
research and analysis of its constituent elements towards the end, some suggestions, 
an example of an answer to the problem: there is a feasibility to implement a 
Independent Fiscal Institution in Brazil? The affirmative hypothesis is launched, which 
was confirmed or denied at the end. In addition, historical-evolutionary and 
comparative procedures are used, as well as quantitative-qualitative research, 
especially for the analysis of the Independent Tax Institutions as a model at work. With 
a research developing an analysis of concepts and practical of public administration, 
emphasizing that, in this context, also the reinforcement of external control of the public 
administration, with a creation of instruments such as the Courts of Accounts and of 
the fiscal responsibility In Complementary Law No. 101/2000. Moreover, in view of the 
fact that there are Independent Tax Institutions in several countries, they are taken as 
a model, implemented in countries of Europe and North America. It should be noted 
that in Brazil, in Complementary Law 101/2000, the Fiscal Management Council is 
provided for in Article 67 for monitoring and evaluation of the policy and an 
operationality of fiscal management. In addition, a Proposed Constitutional 
Amendment no. 83 dated June 25, 2015, proposes the addition of article 166-A in the 
Federal Constitution, thus creating the Independent Fiscal Authority in the scope of the 
National Congress, Conducting studies, analysis And proposals that are related to 
responsible tax practices. Considering that an Independent Fiscal Institution was not 
voted and approved - an exception to the bill, which was rejected - the Federal Senate 
implemented, by Resolution No. 42 of 2015, an Independent Fiscal Institution in its 
external scope. Entrepreneurship in Brazil, confirming the initial hypothesis. However, 
for a real adaptation to the national and international reality, some proposals are made 
so that there is an independence, nonpartisan of the Independent Fiscal Institution, 
and thus, its implementation and action in favor of balance and sustainability in public 
accounts. 
 

KEY WORDS: Independent Fiscal Institution. Public Finances. Governance. 
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RESUMEN 
 

El saldo de las cuentas públicas y la sostenibilidad fiscal ha sido objeto de debates y 
estudios en diferentes países. En Brasil, también ha sido objeto de evaluación dentro 
de los gobiernos, la administración pública y la sociedad en general, y teniendo en 
cuenta este hecho, éste tiene como objetivo analizar la viabilidad de la implementación 
de una institución independiente de auditoría en Brasil. Para el desarrollo de la 
traducción, el uso de un método de enfoque hipotético-deductivo con una definición 
del objeto de la búsqueda y el análisis de sus elementos constitutivos hasta el final, 
algunas sugerencias, una respuesta de la muestra al problema: existe la posibilidad 
de implementar Institución Fiscal de auditoría en Brasil? Inicia el caso afirmativo, lo 
cual fue confirmado o negado al final. Además, utilizando los métodos de 
procedimiento histórico y evolutivo y comparativo, así como una investigación 
cuantitativa y cualitativa, sobre todo para el análisis de las instituciones fiscales 
independientes como modelo en el trabajo. Con una investigación mediante el 
desarrollo de un análisis de los conceptos y la administración pública, resaltando que 
en este contexto también se producen el fortalecimiento del control externo de la 
administración pública con la creación de instrumentos tales como cuentas de tenis y 
la responsabilidad fiscal esperado en la Ley complementaria nº 101/2000. Además, 
dado que hay instituciones fiscales independientes en muchos países, se toman como 
modelo, implementado en países de Europa y América del Norte. Cabe señalar que 
en Brasil, la Ley Complementaria Nº 101/2000, es el artículo 67 del Consejo de 
Administración Fiscal para monitorear y evaluar la política y el funcionamiento de la 
gestión fiscal. Además, existe una propuesta de enmienda constitucional Nº 83 de 25 
de junio, 2015, que propone la adición de 166-Un artículo de la Constitución Federal, 
creando entonces la Autoridad Independiente fiscal en el marco del Congreso 
Nacional de estudios, análisis y las propuestas que se relacionan con las prácticas 
fiscales responsables. Dado que una institución independiente Impuestos no fue 
sometido a votación y aprobado - una excepción del proyecto de ley, que fue 
rechazada - Senado intervención, mediante la Resolución N ° 42 de 2015 una 
Institución de Auditoría Independiente en su entorno exterior. El espíritu empresarial 
en Brasil, lo que confirma la hipótesis inicial. Sin embargo, para una adaptación real a 
la realidad nacional e internacional, algunas propuestas se hacen de manera que no 
es la independencia, la Institución de impuestos no partidista de Independiente, y por 
lo tanto, su aplicación y que actúa en favor del equilibrio y la sostenibilidad de las 
cuentas públicas. 

 
PALABRAS CLAVE: Fiscal institución independiente. Finanzas Públicas. 

Gobernabilidad. 
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AFI  Autoridade Fiscal Independente 

AIReF  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal  

BID  Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDE  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  
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OMB  Office of Management and the Budget 

OTA  Treasury´s Office Of Tax Analysis  
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PBO  Parliamentary Budget Officer  

PDRAE  Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

PEC  Proposta de Emenda Constitucional 

PIB  Produto Interno Bruto 

PLC  Projeto de Lei Complementar 

PLS  Projeto de Lei do Senado Federal 

PNAGE  Planejamento dos Estados e do Distrito Federal  

PPA  Plano Plurianual 

PROMOEX  Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e 

Municípios Brasileiros  

PRS  Projeto de Resolução do Senado 

SAE  Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

Sarbox  Lei Sarbanes-Oxley 

SOx  Lei Sarbanes-Oxley 

SEGES  Secretaria de Gestão do Governo Federal 

TIC  Tecnologia da Informação e Comunicação  
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