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Os 3 anos de atividades da
Instituição Fiscal Independente (IFI)

São Paulo, 4 de novembro de 2019

“More recently, the proliferation of IFIs has gained momentum in the aftermath of the financial crisis.
(…) the principal motive for establishing these institutions has become the prevention of future crises.
In the European Union, the adoption of an IFI by each EU member country is being promoted under
EU Regulation 473/2013.”
George Kopits (2018, ch. 13)
“Independent Fiscal Councils: Watchdogs or lapdogs?”
Edited by Roel Beetsma and Xavier Debrun

Fonte: Jornal do Senado — Brasília, terça-feira, 9 de julho de 2019.

Contexto de criação da IFI brasileira
• Criação: Novembro de 2016;
- Resolução do Senado nº 42/2016 (com força de lei)
• Vinculação institucional: Poder Legislativo (Senado Federal);

• Contexto global: pós-crise de 2008, criação de IFIs na União
Europeia;
• Contexto fiscal: contabilidade criativa, gastos crescentes,
desrespeito a regras fiscais e crise econômica

Governança e mandato
• A IFI é dirigida por um Conselho Diretor, composto por três
membros, sendo um Diretor-Executivo
• Todos são indicados, politicamente, passam por sabatina e
precisam atender a critérios técnicos, de formação e experiência

• O Plenário do Senado Federal precisa aprovar os indicados, que
então exercem mandatos fixos de 4 anos (exceto no caso da
primeira formação, onde o Diretor-Executivo tem 6 anos; o
Diretor indicado pela Comissão de Economia, 4 anos; e o Diretor
indicado pela Comissão de Transparência, 2 anos).
• O mandato fixo é o que garante a independência técnica e
partidária da IFI.

Estrutura interna

Conselho Diretor
(3 membros, sendo um DiretorExecutivo)

3 analistas

1 secretária

Total
• 6 economistas;
• 1 secretária;
• 2 estagiários.

CAT
(Conselho de
Assessoramento Técnico)
5 membros

2 estagiários

Estrutura do CFP
Conselho superior
Definição do plano de atividades
Elaboração do orçamento

17 profissionais
diretamente envolvidos
nos trabalhos

Área de Economia
(10 economistas)

“Fiscal único”

Diretor técnico

Acompanhamento das
contas do CFP

Execução dos trabalhos

Diretoria de assuntos
administrativos
(1 diretora)

Área de Comunicação
(1 profissional)
Comunicação com
jornalistas

Análises

1 responsável
por RH

1 jurista

1 secretária

1 responsável
pela parte
financeira

Estrutura do OBR

Permanent
staff: 31

Atribuições comparadas
1.

Avaliar os cenários macroeconômicos adotados pelo
Governo e a consistência das projeções orçamentais
com esses cenários;

2.

Avaliar o cumprimento das regras orçamentais
estabelecidas;

3.

Analisar a dinâmica da dívida pública e a evolução da
sua sustentabilidade;

4.

Analisar a dinâmica de evolução dos compromissos
existentes, com particular incidência nos sistemas de
pensões e saúde e nas parcerias público-privadas e
concessões;

5.

Avaliar a situação financeira das regiões autônomas
e das autarquias locais;

6.

Avaliar a situação econômica e financeira das
entidades do setor público empresarial;

7.

Analisar a despesa fiscal;

8.

Acompanhar a execução orçamentária.

Art. 1º É criada, no âmbito do Senado Federal, a Instituição
Fiscal Independente, com a finalidade de:
1.

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

2.

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

3.

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;

4.

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

Atribuições
Five main roles:
1.

Art. 1º É criada, no âmbito do Senado Federal, a Instituição
Fiscal Independente, com a finalidade de:

ECONOMIC AND FISCAL FORECASTING

2.

EVALUATING PERFORMANCE AGAINST TARGETS

3.

SUSTAINABILITY AND BALANCE SHEET ANALYSIS

4.

EVALUATION OF FISCAL RISKS

5.

SCRUTINISING TAX AND WELFARE POLICY COSTING

1.

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

2.

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

3.

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;

4.

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

Relação com o Executivo

Relação com o Executivo
• Início de atividades da IFI, no primeiro trimestre de 2019:
reação do Ministério da Fazenda aos cálculos da IFI de
necessidade de corte do Orçamento Anual
• Reforma da Previdência: cálculos da IFI foram largamente
utilizados pela imprensa para comparar aos anunciados pelo
Governo Federal.
- Governo questionou metodologia e resultados
- IFI apresentou 14 trabalhos mostrando cálculos
• Como a imprensa utiliza recorrentemente nossas informações,
o Executivo também reage ao que é publicado sobre nossos
estudos e análises

Imprensa

Número de citações na imprensa

(só dezembro)

Publicações – 4 tipos

Publicações

Desde Desde
2012 2017

TOTAL

9

5

13

6

14

4

25

11

1

1

19

10

15

5

96

42

PUBLICAÇÕES

Desde
2017

RELATÓRIOS DE
ACOMPANHAMENTO FISCAL

33

NOTAS TÉCNICAS

39

ESTUDOS ESPECIAIS

10

COMENTÁRIOS DA IFI

3

TOTAL

85

Publicações

Desde Desde
2010 2017
Economic and fiscal outlook

21

5

Fiscal sustainability report

8

Forecast evaluation report

8

2
2

Welfare trends report

5

2

Fiscal risks report

3

2

Monthly public finances release

89*

38*

Brief guides and explainers

4**

4**

Other publications
Escócia
Gales
Outros

60
20
12
28
198

TOTAL

PUBLICAÇÕES

Desde
2017

RELATÓRIOS DE
ACOMPANHAMENTO FISCAL

33

NOTAS TÉCNICAS

39

ESTUDOS ESPECIAIS

10

17
5
5
7

COMENTÁRIOS DA IFI

3

72

TOTAL

85

*Uma das páginas estava com erro (não abria), então somei 10. **Publicações não datadas.

Publicações – temas sobre os quais temos publicado

a) conjuntura econômica e fiscal;

j) gastos tributários e subsídios creditícios;

b) custo de carregamento das reservas
internacionais;

k) empresas estatais federais;

c)

evolução e projeções da dívida pública;

d) teto de gastos e margem fiscal;
e) efeitos fiscais de decisões do Judiciário;
f)

impactos da reforma da previdência;

g) análise das principais propostas de reforma
tributária;
h) evolução da despesa discricionária e obrigatória;
i)

estimativa de função de produção e hiato do
produto;

l) contas públicas estaduais;
m) efeitos fiscais da política de juros;
n) regra de ouro;
o) operações compromissadas do Banco Central;

p) estimativa da elasticidade entre receita pública e
atividade econômica;
q) Balanço Geral da União;

r) riscos fiscais da União;
s) relação entre Tesouro e Banco Central;
t) Sistema S.

