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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: O equilíbrio das contas públicas, a sustentabilidade fiscal e a accountability têm 

sido objeto de discussões e estudos em diferentes países. No Brasil, tal discussão tem, 

igualmente, sido objeto de pauta no âmbito da administração pública e da sociedade em geral 

e, considerando tal fato, o presente estudo tem como objeto analisar se a implementação de 

uma Instituição Fiscal Independente no Brasil tem condições de atingir os aspectos 

anteriormente expostos. Para tanto, o problema lançado é o seguinte: a implementação de uma 

Instituição Fiscal Independente no Brasil tem condições de atingir aos pressupostos de boa 

governança fiscal? É utilizado o método hipotético-dedutivo e bibliográfico, traçando-se uma 

possível resposta positiva para o questionamento. O desenvolvimento do estudo inicia pela 

análise da administração pública, sendo que a evolução da administração pública passa pela 

superação do paradigma militar e autoritário chegando ao modelo da democratização do 

Estado e à abertura para a participação popular, especialmente com a Constituição Federal de 

1988. Nesse contexto, ocorre também o fortalecimento do controle externo da administração 

pública, com a criação de instrumentos como os Tribunais de Contas e os Conselhos de 

políticas públicas, possibilitando que haja maior accountability do gestor público à sociedade 

em relação à atuação da administração pública nos mais diversos aspectos, inclusive fiscal, 

refletindo a necessidade da boa governança pública. Ressalta-se que para possibilitar uma 

resposta adequada à problemática formulada é necessário analisar as previsões orçamentárias 

brasileiras, que expressam as disposições governamentais sobre a captação e aplicação dos 

recursos públicos. A Constituição Federal Brasileira traz previsões sobre os orçamentos 

públicos, recebendo como complemento, para a adequação e utilização correta dos recursos 

públicos, as previsões da Lei Complementar nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre 

as previsões dessa encontra-se o disposto no artigo 67 acerca do acompanhamento e avaliação 

da política e a operacionalidade da gestão fiscal através do instrumento denominado conselho 

de gestão fiscal. No entanto, embora haja previsão legal, não há qualquer disposição 

legislativa complementar que regulamente a composição e atividade do referido conselho. 

Assim, diante de tal omissão da legislação brasileira, surge a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 83 datada de 25 de junho de 2015 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, mas, que ainda não foi votada no 

Plenário do Congresso Nacional. Por suas características, no presidencialismo a Instituição 

Fiscal Independente deve ser apartidária e sem vinculação com o Poder Executivo, visando a 

supervisão e avaliação da política fiscal, buscando a transparência e a sustentabilidade fiscal. 

Assim, considerando as características e finalidades da Instituição Fiscal Independente, pode-

se verificar que a hipótese lançada é confirmada, ou seja, em um caráter prévio e que não se 

confunde com as atribuições do Tribunal de Contas, o referido instrumento é capaz de 



contribuir para a sustentabilidade fiscal, a responsividade do gestor público e, assim, propiciar 

a boa governança fiscal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Boa governança fiscal; Instituição Fiscal Independente; 

Sustentabilidade fiscal. 


