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Resumo: 

 

A edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) representa o marco do avanço da 

estrutura de governança fiscal vigente no país, ao introduzir regras e mecanismos voltados a 

uma maior responsabilidade na condução das finanças públicas e ao controle do endividamento 

pelos entes públicos, tendo como referência a experiência internacional à época na adoção de 

regras fiscais e de outros mecanismos com vistas ao enfrentamento das causas do viés 

deficitário. Porém, disfunções e falhas das regras fiscais tradicionais no alcance dos objetivos, 

conforme a experiência internacional recente, levaram a avanços na agenda de governança 

fiscal, abrangendo tanto o redesenho das regras fiscais quanto a adoção de mecanismos e 

arranjos institucionais com vistas a dar suporte e conferir maior efetividade daquelas. No caso 

brasileiro, o crescimento generalizado da despesa orçamentária, marcada por um elevado grau 

de rigidez, foi a principal causa da deterioração da posição fiscal observada nos últimos anos, 

resultando no diagnóstico de que a estrutura de governança fiscal vigente nos termos da LRF 

não dispunha de aparato institucional adequado para conter tal tendência. Tal diagnóstico 

culminou na adoção, por meio da Emenda Constitucional nº 95/2016, de um teto para o gasto 

público, constituindo nova regra fiscal que visa limitar o crescimento da despesa primária no 

caso da União. No mesmo ano, foi criada a Instituição Fiscal Independente (IFI) no âmbito do 

Senado Federal. Segundo análise de aderência feita no presente trabalho, verifica-se que tais 

avanços conferem um maior alinhamento da estrutura de governança fiscal brasileira à 

experiência internacional recente e aumentam as chances de se alcançar o principal objetivo de 

uma estrutura de governança fiscal, que é criar condições para que seja alcançada a disciplina 

fiscal com vistas à sustentabilidade das finanças públicas. Porém, conclui-se que ainda há 

espaço para avançar na agenda de governança fiscal, pincipalmente no que tange ao 

alargamento do horizonte temporal em que se baseia a elaboração do orçamento e à busca por 

um viés anticíclico da política fiscal. Ademais, conclui-se que a rigidez da despesa continuará 

representando desafio para a efetividade da estrutura de governança fiscal brasileira, mesmo 

diante da convergência plena em relação às boas práticas internacionais. 

Palavras-Chave: Governança Fiscal, Regras Fiscais, Rigidez da Despesa e Política Fiscal. 
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Abstract: 

 

The Fiscal Responsibility Law (LRF) represents the basis of the advance of the fiscal 

governance framework in force in the country, by introducing rules and mechanisms that aim 

to strengthen responsibility in the conduct of public finances and the control of indebtedness by 

public entities, based on the international experience in the adoption of fiscal rules and other 

mechanisms to deal with the causes of the deficit bias. However, dysfunctions and failures of 

traditional fiscal rules to achieve objectives, according to recent international experience, have 

led to advances in the fiscal governance agenda, encompassing both the redesign of fiscal rules 

and the adoption of mechanisms and institutional arrangements to support a greater 

effectiveness. In the Brazilian case, the generalized increase of budgetary spending, marked by 

a high degree of rigidity, was the main cause of the deterioration of the fiscal position observed 

in recent years, resulting in the diagnosis that the fiscal governance structure in force in terms 

of the LRF did not have adequate institutional apparatus to contain this tendency. This diagnosis 

culminated in the adoption, through Constitutional Amendment 95/2016, of a ceiling for public 

spending, constituting a new fiscal rule that aims to limit the growth of primary expenditure in 

the case of the Union. In the same year, the Independent Fiscal Institution was created within 

the Federal Senate Structure. According to the adherence analysis made in the present study, it 

is verified that such advances confer a greater alignment of the Brazilian fiscal governance 

framework to the recent international experience and increase the chances of achieving the main 

objective of a fiscal governance structure, which is to create conditions so that fiscal discipline 

can be achieved with a view to the sustainability of public finances. However, it is concluded 

that there is still room to move forward in the fiscal governance agenda, especially with regard 

to the widening of the time frame on which budgeting is based and the search for a 

countercyclical fiscal policy bias. In addition, it is concluded that the expenditure rigidity will 

continue to represent a challenge for the effectiveness of the Brazilian fiscal governance 

structure, even in the face of full convergence towards international best practice. 

Keywords: Fiscal Governance, Fiscal Rules, Expenditure Rigidity and Fiscal Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, elaborado para atender às exigências do Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) para a obtenção do título de Mestre, visa estudar a estrutura de governança fiscal vigente 

no Brasil à luz do que preconiza a literatura e tendência internacionais recentes, e analisar as 

implicações da rigidez da despesa orçamentária, no caso da brasileiro, especificamente da União, 

para a efetividade tanto da estrutura de governança fiscal vigente quanto para uma possível 

convergência plena aos padrões recomendados internacionalmente. 

Governança fiscal1, conforme destaca Giosi et al. (2014), compreende elementos que 

visam à criação de incentivos para que os governos sejam fiscalmente disciplinados e adotem 

políticas fiscais sustentáveis. Trata-se do lado institucional da política fiscal, que abrange regras, 

mecanismos e procedimentos que condicionam a forma como os orçamentos são elaborados, 

aprovados, executados, monitorados e avaliados. O conjunto de tais regras, mecanismos e 

procedimentos adotado em cada país forma o que se convencionou denominar de estrutura de 

governança fiscal doméstica. 

A literatura internacional recente aponta para quatro elementos constitutivos principais 

para as estruturas de governança fiscais, quais sejam: 1) regas fiscais numéricas, por meio das quais 

se fixa uma restrição ex ante para a política fiscal; 2) estruturas de gasto de médio prazo, ou, 

medium-term expenditure frameworks (MTEFs), que visam ampliar a perspectiva temporal do 

processo orçamentário; 3) instituições fiscais independentes, cujo mandato, em última instância, é 

acompanhar e avaliar a consistência da condução da política fiscal com as restrições fixadas ex 

ante e com objetivos de sustentabilidade fiscal; e 4) aspectos relacionados aos procedimentos 

orçamentários, como a centralização do processo orçamentário e a adoção de uma abordagem top-

down. 

Para cada um dos quatro componentes apontados acima, verifica-se, na literatura, 

convergência quanto às principais características que são desejáveis e explicam um maior nível de 

efetividade das estruturas de governança fiscal no alcance dos objetivos de disciplina e 

sustentabilidade fiscal. O estudo de tais caraterísticas é importante, pois permite avaliar em que 

                                                                 
1 As menções ao termo governança fiscal no presente texto que não estiverem especificadas se referem à definição de Giosi et al. 

(2014), que também utiliza, alternativamente, o termo estrutura fiscal doméstica, ou domestic fiscal framework. 
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medida a estrutura de governança fiscal vigente no Brasil é aderente aos padrões recomendados 

internacionalmente e identificar pontos em que há necessidade de se avançar com vistas a uma 

maior consistência da condução da política fiscal com os objetivos de sustentabilidade, eficiência 

do gasto e estabilização econômica. 

Dado o contexto de elevada rigidez da estrutura de despesa orçamentária verificada no 

caso brasileiro, é relevante também estudar como se dá a relação entre tal característica e o 

potencial das estruturas de governança fiscal no alcance dos seus objetivos, pois a aderência do 

ponto de vista formal aos padrões internacionais não necessariamente implica, em termos práticos, 

no alcance dos resultados esperados, uma vez que um significativo grau de rigidez da despesa atua 

como elemento constrangedor tanto da estrutura de governança fiscal quanto dos seus 

componentes.  

Com vistas a introduzir o tema, sua delimitação, os objetivos, metodologia utilizada na 

pesquisa e a forma como se organiza o presente trabalho, este capítulo introdutório é dividido em 

três seções. A primeira apresenta a motivação da pesquisa e delimita seu objeto. A segunda delineia 

os objetivos da pesquisa. A terceira descreve a metodologia e a organização do trabalho. 

 

1.1. Motivação e delimitação do objeto da pesquisa 

 

Na medida em que a questão sobre como a disciplina fiscal pode ser efetivamente 

assegurada ganhou maior relevância, dados os efeitos deletérios da crise financeira internacional 

recente sobre a situação fiscal de diversos países desenvolvidos, recente vertente da literatura tem 

enfocado em como a governança fiscal é capaz de afetar o desempenho fiscal. 

Em paralelo, a prática internacional recente, sobretudo envolvendo países da União 

Europeia, tem apontado para o redesenho das regras fiscais e a forma como essas se integram com 

outros elementos que compõem as estruturas de governança fiscal, principalmente, no que tange à 

conexão com objetivos e restrições de médio prazo. A tendência também aponta para a introdução 

de instituições fiscais independentes (IFIs), pouco difundidas até pouco tempo. 

No caso do brasileiro, o marco da estrutura de governança fiscal, a Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, usualmente denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

introduziu regras e mecanismos voltados a uma maior transparência e responsabilidade na 

condução das finanças públicas e ao controle do endividamento pelos entes públicos. Segundo a 
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referida lei, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 

se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 

o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites. 

Porém, a deterioração recente da situação fiscal verificada no Brasil aponta, entre 

outros fatores, para o comprometimento da capacidade da estrutura de governança estabelecida a 

partir da edição da LRF em direcionar a política fiscal e orçamentária em favor não apenas do 

equilíbrio de curto prazo, como também para a sustentabilidade das finanças públicas, e que o 

contexto de elevada rigidez da despesa orçamentária, como é o caso brasileiro, restringe tal 

capacidade. 

O reconhecimento das limitações da estrutura de governança fiscal nos termos da LRF 

levou a avanços recentes. Primeiramente, foi criada, em 2016, a Instituição Fiscal Independente 

(IFI) no âmbito do Senado Federal, o que representa um esforço de convergência à tendência 

internacional recente, conforme será discutido mais à frente. No mesmo ano, foi instituído o “Novo 

Regime Fiscal”, por meio da Emenda Constitucional nº 95/2016, que prevê um teto para o gasto 

público com vistas a limitar a expansão das despesas da União, inclusive prevendo mecanismos 

que visam limitar o crescimento de despesas consideradas obrigatórias e que contribuem, portanto, 

para a rigidez da despesa. 

Apesar de tais avanços, é importante discutir a possibilidade de se caminhar para uma 

convergência plena a práticas de governança fiscal adotadas internacionalmente, além das 

limitações impostas a tal convergência no alcance dos seus objetivos diante do contexto de elevada 

rigidez que caracteriza a estrutura de despesa orçamentária no Brasil.  Tal discussão constitui o 

objeto de pesquisa do presente trabalho, estando restrita ao caso da União. 

 

1.2. Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo principal da presente pesquisa é avaliar a aderência da estrutura de 

governança fiscal vigente no Brasil vis-à-vis às recomendações constantes na literatura que trata 

do tema e a tendência internacional recente, com vistas, em última instância, a identificar os pontos 

de convergência e de não convergência e as possíveis implicações relacionadas especificamente 

aos pontos de não aderência, como forma de contribuir para o debate sobre possíveis caminhos a 
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serem seguidos para tornar a estrutura de governança fiscal brasileira mais efetiva no alcance dos 

seus objetivos. 

Complementarmente, objetiva-se identificar as restrições impostas pelo elevado nível 

de rigidez da despesa orçamentária, especificamente no caso da União, à efetividade da estrutura 

de governança fiscal, considerando, inclusive, os avanços recentes, e uma possível convergência 

plena aos padrões internacionais. 

Com base em tais objetivos, busca-se responder a duas perguntas principais: Em que 

medida a estrutura de governança fiscal vigente no Brasil é aderente aos padrões de governança 

fiscal recomendados internacionalmente, segundo a literatura e tendência recentes? De que forma 

uma convergência plena da estrutura de governança fiscal do Brasil aos padrões internacionais 

pode ter sua efetividade limitada pela rigidez da despesa? 

 

1.3. Metodologia e organização do trabalho 

 

A pesquisa desenvolvida no presente trabalho tem natureza qualitativa, uma vez que, 

com base na análise bibliográfica, busca identificar os principais elementos e aspectos que 

convergem para uma maior efetividade das estruturas de governança fiscal no alcance dos seus 

objetivos, sobretudo, no que tange à busca pela disciplina fiscal, utilizando-os como referência para 

uma avaliação da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil, tendo como base, análise da 

base normativa e procedimental do caso brasileiro também conduzida na presente pesquisa. A base 

procedimental seria verificada pela prática no caso brasileiro. 

A comparação feita no presente trabalho não visa confrontar o caso brasileiro com um 

caso específico, mas sim, possibilitar análise de aderência daquele em relação a características 

gerais que estariam relacionadas aos padrões internacionais de governança fiscal segundo a 

literatura e tendência recentes. 

Complementarmente, busca-se identificar, com base na análise da literatura, como se 

dá a relação entre governança fiscal e a rigidez da despesa, com vistas a possibilitar a avaliação das 

limitações impostas por tal característica à efetividade das estruturas de governança fiscal para fins 

de avaliação do caso brasileiro. Também se busca, com base na análise de dados de execução 

orçamentária, identificar as principais fontes da rigidez orçamentária e avaliar o comportamento 

da despesa orçamentária da União no período de 20 anos, abrangendo os anos de 1997 a 2016. 
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Para operacionalizar a pesquisa, foram adotados os seguintes passos, cuja sequência 

está refletida na estrutura de capítulos e seções do presente trabalho: Primeiramente, é feita, no 

capítulo 2, a descrição e análise de como a questão da governança fiscal é tratada pela literatura, 

sendo trazidas as principais conclusões a respeito dos padrões recomendados para as estruturas de 

governança fiscal com vistas a uma maior efetividade de tal tipo de estrutura no alcance dos seus 

objetivos, com os principais achados de tal análise constituindo referência para análise do caso 

brasileiro, sendo avaliado, inclusive, como é tratada a questão da rigidez da despesa. 

No capítulo 3, é analisado o caso brasileiro, sendo primeiramente feita uma descrição 

da base normativa e procedimental da estrutura de governança fiscal vigente no país, considerando, 

inclusive, os recentes avanços, sendo também abordada a questão da rigidez por meio da análise 

da evolução dos dados de execução da despesa orçamentária, em termos de nível e composição, 

uma vez que se trata de característica que condiciona o processo orçamentário e que impõe 

limitações à estrutura de governança fiscal vigente no alcance dos seus objetivos, mesmo diante  

de uma possível convergência a padrões internacionais.  

Ao fim do capítulo 3, faz-se a análise da aderência dos principais elementos 

constitutivos da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil por meio da comparação de suas 

características levantadas por meio da análise normativa e procedimental com as características 

apontadas pela literatura como desejáveis para uma maior efetividade das estruturas de governança, 

com vistas à identificação de pontos de aderência e de não aderência, analisando, inclusive, como 

a elevada rigidez da despesa limita a capacidade da estrutura de governança fiscal vigente no 

alcance dos seus objetivos, mesmo diante de uma possível convergência em relação aos padrões 

internacionais. 
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2. GOVERNANÇA FISCAL – TENDÊNCIA INTERNACIONAL RECENTE 

E A QUESTÃO DA RIGIDEZ DA DESPESA 

 

O presente capítulo busca, a partir de uma revisão da bibliografia que explora os 

diversos aspectos que abrangem o tema governança fiscal, identificar tendências, características e 

elementos que apontam, de forma convergente, para uma maior efetividade das estruturas de 

governança fiscal com vistas a prover o devido embasamento para a análise de aderência da 

estrutura de governança fiscal vigente no Brasil que será feita no próximo capítulo. 

Complementarmente, busca-se identificar como é tratada a questão da rigidez da 

despesa no que concerne a possíveis implicações sobre a efetividade das estruturas de governança 

fiscal nos trabalhos que tratam do tema, uma vez que a estrutura da despesa pública no caso 

brasileiro é marcada por um elevado grau de rigidez e o crescimento generalizado da despesa tem 

contribuído de forma significativa para a deterioração da posição fiscal. 

  

2.1. Governança fiscal – Visão geral 

 

Recente vertente da literatura internacional tem enfocado em como as instituições 

orçamentárias, que compreendem as regras formais e procedimentos com base nos quais os 

orçamentos são elaborados, aprovados, executados, monitorados e avaliados, são capazes de afetar 

o desempenho fiscal, por meio da criação de incentivos que se contraponham às causas do viés 

deficitário e que explicam a potencial inclinação à falta de disciplina fiscal dos governos. 

A noção de viés deficitário está ligada à tendência e persistência a déficits 

orçamentários verificada em grande parte dos países democráticos nos últimos quarenta anos, 

refletindo um quadro crônico de falta de disciplina na condução da política fiscal, mesmo diante 

de condições macroeconômicas favoráveis. Na ausência de viés deficitário, observaríamos 

alternância entre déficits e superávits a depender das condições econômicas e/ou políticas, e tais 

flutuações decorreriam, principalmente, das variações dos ciclos econômicos na presença de 

políticas anticíclicas, conforme observa Wyplosz (2012). 

Em linhas gerais, o viés deficitário reflete, em algum grau, a organização e o modus 

operandi do sistema político e sua relação com o ciclo eleitoral, que, diante de falhas, levam os 

governos a adotarem um caminho para a política fiscal que se distancia da preferência dos eleitores. 
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Entre as falhas frequentemente apontadas nos trabalhos que analisam as causas do viés deficitário, 

a exemplo de Calmfors e Lewis (2011), Debrun (2011) e Schaechter et al (2012), destacam-se o 

problema dos recursos comuns, originalmente denominado de common pool problem em inglês, e 

a assimetria de informação entre os governos e o eleitorado. 

A explicação do viés deficitário por meio do problema dos recursos comuns foca no 

fato de que as autoridades, ao tomarem decisões relacionadas ao aumento de gastos, não 

internalizam a integralidade dos custos relacionados a tais decisões, uma vez que é possível e 

interessante para os governantes transferir o ônus da disciplina fiscal para governos futuros, ou, até 

mesmo, gerações futuras, o que explica a persistência dos déficits. A falta de informação por parte 

do eleitorado também contribui para tal comportamento, uma vez que impede que os eleitores 

tenham plena consciência do impacto de decisões envolvendo aumento de gastos públicos e sejam, 

portanto, capazes de disciplinar os governos em prol de uma gestão fiscal responsável. 

A abordagem de governança constituiria, portanto, solução de cunho institucional para 

a falta de disciplina fiscal, que busca a internalização das externalidades resultantes das falhas que 

levam ao viés deficitário por meio de arranjos institucionais que restrinjam tanto o processo 

orçamentário quanto aqueles que decidem o orçamento. 

Numa definição mais geral, Bijos (2014, p.9) destaca que a abordagem de governança 

refere-se à estruturação de “condições de desempenho”, mediante a modelagem de arranjos 

institucionais que visam salvaguardar o alcance dos objetivos de determinado processo social. Em 

tal interpretação, o objetivo final a ser salvaguardado no caso da governança fiscal seria a 

sustentabilidade das finanças públicas, com a disciplina fiscal constituindo o objetivo 

intermediário, que seria alcançada pelas condições de desempenho modeladas pelo arranjo 

institucional, que corresponderia, no caso em análise, à estrutura de governança fiscal. 

Porém, destaca-se que, apesar da busca pela disciplina ser o principal mote por trás da 

implementação das estruturas de governança fiscal, a busca por maior eficiência no gasto público 

e a possibilidade de implementação de políticas anticíclicas são preocupações que justificam os 

avanços recentes nos arranjos de governança fiscal, e que contribuem, de alguma forma, para o 

desempenho fiscal. 

Apesar de uma não haver uma definição abrangente quanto à composição ideal e 

características gerais de uma estrutura de governança fiscal, a literatura e a experiência 
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internacional recente têm apontado para quatro elementos, ou dimensões2, principais, quais sejam: 

1) Regras Fiscais Numéricas; 2) Medium-Term Expenditure Frameworks (MTEFs), ou, em 

português, Estruturas Orçamentárias de Médio Prazo; 3) Instituições Fiscais Independentes (IFIs) 

e; 4) Procedimentos Orçamentários. Tal composição é compartilhada por Giosi et al. (2014), pela 

Comissão Europeia (2010), Kaplanoglou (2011), entre outros trabalhos. 

Destaca-se que apesar de alguns trabalhos apontarem ser desejável a combinação do 

maior número de componentes possível, uma vez que eles se complementam e se reforçam, pode-

se ter estruturas de governança efetivas sem que sejam adotados todos os componentes indicados 

pela literatura recente. 

Nos tópicos seguintes, serão abordados, de forma detalhada, cada um dos elementos 

que compõem as estruturas de governança fiscal, abrangendo suas principais características, 

tendências e demais aspectos que afetam a efetividade em cada caso segundo a literatura recente. 

 

2.2. Regras fiscais 

 

Uma regra fiscal é dada por uma restrição permanente para a política fiscal pela simples 

definição de limites numéricos para determinado agregado orçamentário. Segundo Kumar et al. 

(2009), cada um dos elementos da definição é importante: uma regra delineia uma meta numérica 

para um período duradouro com o objetivo de guiar a política fiscal; deve especificar um indicador 

fiscal operacional resumido para o qual é aplicável; e deve ser simples para ser prontamente 

operacionalizada, comunicada ao público e monitorada. Em suma, regras fiscais são mecanismos 

institucionais que visam conferir operacionalidade e credibilidade à disciplina fiscal com a 

especificação prévia de um limite ou meta para um determinado agregado fiscal. 

De acordo com Schick (2003, p.10), os defensores das regras fiscais argumentam que 

o problema fundamental do processo orçamentário convencional é que se trata de um inesgotável 

processo que permite ao governo acomodação de demandas por meio do aumento dos gastos, e que 

as regras fiscais objetivam se contrapor a tal tendência, ao compelir que as decisões envolvendo 

tributos e gastos se deem dentro de uma restrição fixa, buscando conter o viés inerentemente 

expansionista dos orçamentos em países democráticos. Segundo o autor, regras fiscais são uma 

                                                                 
2 A Comissão Europeia e outros autores denominam alternativamente os componentes gerais das estruturas de governança como 

dimensões das estruturas de governança fiscal. 
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resposta a alegadas deficiências do processo orçamentário que produzem resultados que políticos 

e eleitores não desejariam ou rejeitariam se tivessem uma oportunidade justa de o fazê-lo. 

A adoção regras fiscais tem se dado de forma crescente desde 1992. Segundo dados 

constantes no Fiscal Rules Dataset3 do FMI, em 1990, apenas 7 países adotavam algum tipo de 

regra fiscal. Em 2000, eram 49, alcançando 92 países em 2015. Inicialmente, a adoção de regras 

fiscais estava restrita a poucos países, principalmente avançados, sendo que os emergentes Malásia 

e Indonésia já adotavam regras que limitavam o resultado e a dívida. Em 1992, o rol de países que 

adotavam algum tipo de regra fiscal passou de 5 para 16, quando da assinatura do Tratado de 

Maastricht e consequente entrada em vigor da União Europeia. Tal tendência perdurou na medida 

em que novos países passaram a integrar o bloco. Porém outros países avançados também passaram 

a adotar regras fiscais. Já a partir do final da década de 90, a introdução de regras fiscais passou a 

ser crescente entre os países emergentes e de baixa renda (low income), conforme gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução de Países na Adoção de Regras Fiscais 

(1985 – 2015) 

 
                        Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Fiscal Rules Dataset do FMI. 

 

Destaca-se que as regras fiscais podem assumir uma variedade de formas e 

características. A diferenciação mais conhecida se dá pela classificação segundo o tipo de agregado 

fiscal para o qual é definido algum tipo de restrição, podendo ser classificadas nos seguintes tipos: 

1) Regras de Resultado; 2) Regras de Dívida; 3) Regras de Despesa; e 4) Regras de Receita. 

                                                                 
3 Disponível em http://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm. Acessado em 24 de outubro de 2017. 
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As regras fiscais podem ter metas ou limites definidos em valor nominal, em variação 

percentual ou em percentual do PIB. Podem ser ou não ajustadas de alguma forma às oscilações 

dos ciclos econômicos. Podem ter caráter anual, plurianual ou definirem limites ou metas 

permanentes. Podem ser de observância obrigatória ou apenas indicativas. A composição das 

diferentes características podem remeter ou não a uma maior efetividade, como também a uma 

maior consistência das regras fiscais segundo a literatura. 

O uso das regras fiscais está associado com a melhora da performance fiscal. Nesse 

sentido, Kumar et al. (2009) apontam que, enquanto tal associação pode geralmente refletir 

mudanças de atitude dos países em relação à integridade fiscal, a disseminação destas sugere sua 

contribuição na adoção de políticas fiscais prudentes. 

As regras fiscais também podem servir a outros propósitos, dentre os quais: 

estabilização econômica, por meio do ajuste das contas fiscais às oscilações econômicas; restrição 

ao tamanho do governo ou limitação da sua participação no produto; e busca pela equidade 

intergeracional. 

Nos itens 2.2.1 a 2.2.4 serão abordados, de forma mais detalhada, aspectos específicos 

atinentes às regras fiscais. O item 2.2.1 aborda os diferentes tipos de regras fiscais segundo o 

agregado fiscal, detalhando as principais características, vantagens e desvantagens na adoção de 

cada tipo. O item 2.2.2 elenca outras possíveis características das regras fiscais, como cobertura 

governamental, base legal ou estatutária, previsão de mecanismos de enforcement e de correção 

automática, possibilidade de ajuste ao ciclo e adoção de cláusulas de escape. O item 2.2.3 discute 

e aponta elementos que remetem à inconsistência temporal das regras fiscais tradicionais e discute 

a tendência à flexibilização das regras fiscais de nova geração com vistas a torná-las mais resilientes 

às oscilações dos ciclos econômicos e à repercussão fiscal de eventos extraordinários. Por fim, o 

item 2.2.4 traz considerações adicionais acerca das regras fiscais, sobretudo, em como as 

características em que são operadas impacta a efetividade no alcance dos objetivos para os quais 

são implementadas. 

 

2.2.1. Tipos de regras fiscais segundo o agregado fiscal 

 

Dados os trade-offs entre os diferentes tipos de regra segundo o agregado fiscal para o 

qual definem limites ou metas, vários países combinam dois ou mais tipos, uma vez que nem todos 
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os tipos de regra suportam igualmente os objetivos de sustentabilidade fiscal, estabilização 

econômica e restrição à limitação da carga tributária, mesmo quando o desenho das respectivas 

características em cada caso é bem ajustado. 

As regras de resultado que definem limites para o déficit ou metas de superávit buscam 

restringir a variável que influencia primariamente para o nível de endividamento e podem 

proporcionar um claro direcionamento operacional com vistas à sustentabilidade fiscal, uma vez 

que levam em conta o equilíbrio entre receitas e despesas. 

 Segundo dados do Fiscal Rules Dataset, que consolida levantamento feito pelo FMI 

de dados relativos a regras fiscais de 96 países no período de 1985 a 2015, dos 92 países que 

apresentavam em 2015 pelo menos algum tipo de regra fiscal em vigência, 78 adotavam regras de 

resultado, o que representa 84,7% dos países que adotam algum tipo de regra. 

Dado que as regras de resultado podem ser adotadas com base em diferentes 

configurações, cabe alertar que a adoção de tal tipo de regra pode alcançar diferentes resultados 

em termos de efetividade na busca pela disciplina fiscal, como também resultar efeitos de natureza 

diversa sobre outros aspectos que não têm ligação direta com a questão fiscal. 

A primeira diferença se refere ao tipo de agregado de resultado que é adotado e sua 

abrangência, que pode ter como como referência o resultado nominal ou resultado primário. O 

resultado nominal inclui todas as receitas e despesas orçamentárias, financeiras e não financeiras. 

Já o resultado primário considera apenas as receitas e despesas não financeiras e pode ser obtido 

por meio da diferença entre o resultado nominal (net lending/net borrowing) e a despesa líquida 

com juros, segundo o Manual de Estatísticas Fiscais do FMI de 20144. Conforme observam 

Schaechter et al. (2012), apesar de o pagamento de juros ser um item de despesa que não está sob 

o controle das autoridades, mesmo que a rigidez da despesa possa também comprometer o alcance 

de objetivos de curto prazo, a sua exclusão da regra fiscal enfraquece sua relação com os objetivos 

sustentabilidade fiscal, uma vez que a despesa com juros é determinante para o nível de 

endividamento. 

Uma crítica constante na literatura é que as regras fiscais baseadas em resultados 

orçamentários podem representar riscos à qualidade do gasto público, uma vez que ajustes fiscais 

com base em tais regras podem recair excessivamente em cortes de categorias de despesa que dão 

                                                                 
4 Government Finance Statistics Manual – GFSM 2014 elaborado pelo FMI (2014). 
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suporte ao crescimento econômico, mas que são politicamente menos sensíveis a cortes e contam 

como nenhuma proteção, como, por exemplo, gastos com pesquisa e desenvolvimento, conforme 

destaca a Comissão Europeia (2010). O mesmo acontece com o investimento, que configura, em 

muitos casos, variável de ajuste para cumprimento das regras de resultado. Para contornar tal 

problema, alguns países excluem os investimentos da base de apuração das regras fiscais, uma vez 

que, em muitos casos, é adotada a chamada “Regra de Ouro” (Golden Rule), que limita o 

endividamento ao montante dispendido com investimentos. 

Outro ponto frequentemente abordado em relação às regras de resultado é que quanto 

maior a abrangência da regra fiscal, maior a transparência e a facilidade de se monitorar o 

cumprimento de limites ou metas. No entanto, parece ser desejável, conforme destacado no 

parágrafo anterior, excluir da regra os gastos de capital, uma vez que geralmente se espera que 

possam contribuir positivamente com o crescimento de longo prazo. No entanto, tal exclusão pode 

ser problemática, conforme apontam Schaechter et al. (2012), pois enfraquece a vinculação da 

regra com o endividamento, ligado diretamente à questão da sustentabilidade fiscal, e nem todo 

gasto com capital é necessariamente produtivo, havendo outros itens de despesa, como saúde e 

educação que também têm o potencial elevar o potencial de crescimento econômico. A exclusão 

das despesas sensíveis ao ciclo (cyclically-sensitive expenditure) das metas ou limites, como, por 

exemplo, gastos com seguro-desemprego, também é frequentemente discutida, uma vez que não 

estão sob o controle das autoridades governamentais e no curto prazo requerem ajustes em outras 

categorias de despesa, sendo o ajuste no gasto de capital o caminho mais fácil. 

A crítica majoritária em relação a regras baseadas em resultados orçamentários está 

relacionada ao potencial efeito adverso que tais regras têm sobre a estabilização macroeconômica, 

uma vez que o desenho tradicional adotado importa num caráter pró-cíclico. Assim, a tendência 

tem apontado para a adoção de mecanismos e metodologias que permitam que as regras fiscais se 

ajustem às oscilações dos ciclos econômicos, discutidos em maior detalhe na seção 2.2.3.  

Uma opção adicional para dotar as regras de resultado orçamentário de flexibilidade, 

dá-se pela incorporação de cláusulas de escape, permitindo a suspensão temporária ou a adoção de 

regras de exceção diante da ocorrência eventos excepcionais, como catástrofes naturais ou uma 

queda acentuada do produto. No entanto, a definição de tais cláusulas de escape deve ser clara e 

restrita a circunstâncias específicas, o que é melhor detalhado na seção seguinte. 
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O segundo tipo de regra fiscal mais difundida são as regras de dívida, que definem um 

limite ou uma meta explícita para a dívida pública geralmente em percentual do PIB. Tal tipo de 

regra é, por definição, a mais efetiva para assegurar a convergência a um determinado nível de 

endividamento. No entanto, não provê direcionamento suficiente para a política fiscal quando o 

nível de endividamento está bem abaixo do teto pré-estabelecido pela regra, conforme observado 

por Kumar et al. (2009). 

As regras que definem limites para a dívida parecem ter significativa influência sobre 

a disciplina fiscal, conforme destacam Debrun et al. (2008). Porém, a efetividade de tal tipo de 

regra depende da forma como são desenhados, em particular, os mecanismos de monitoramento e 

enforcement. 

Além de possíveis efeitos adversos sobre a qualidade do gasto público, identificam-se 

os mesmos problemas potenciais verificados para as regras baseadas em resultados fiscais com 

respeito à função estabilizadora da política fiscal. Problemas relacionados ao caráter pró-cíclico 

também são verificados nas regras que limitam a dívida. Porém, é razoável que a recorrência de 

tais problemas seja menor, uma vez que ajustes são necessários apenas quando se verifica que o 

agregado da dívida que serve de referência para a regra fiscal se aproxima do seu limite. 

Apesar de tais limitações, as regras fiscais que visam limitar a dívida são amplamente 

adotadas. Dos 92 países que implementaram algum tipo de regra fiscal, 76 países adotavam regras 

que limitam a dívida no ano de 2015, segundo dados do Fiscal Rules Dataset do FMI, o que reflete 

a ampla utilização de tal tipo regra, sendo o tipo mais implementado após as regras de resultado. 

As regras de despesa definem limites para a despesa total, primária ou corrente e podem 

ser fixadas em termos de crescimento nominal ou real para um dado horizonte temporal, ou em 

percentual do PIB. Tais regras, conforme destacado por diversos trabalhos, a exemplo de Kumar 

et al. (2009) e Schaechter et al. (2012), não estão alinhadas de forma direta a um objetivo de 

sustentabilidade fiscal, uma vez que, quando consideradas de forma isolada, não guardam relação 

com a receita. Porém, podem proporcionar consistente direcionamento operacional para a 

consolidação fiscal requerida para alcance da sustentabilidade quando são acompanhadas por 

regras que limitam a dívida ou algum agregado de resultado fiscal. Ao definirem de forma direta e 

prévia o montante de recursos públicos a serem despendidos, as regras de despesa são, no geral, 

relativamente fáceis de serem comunicadas e monitoradas. 
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Apesar de as regras de despesa poderem constranger o gasto durante períodos de boom 

econômico, podem não ser compatíveis com a função estabilizadora da política fiscal em épocas 

de choques adversos, caso não haja possibilidade de serem ajustadas pelos ciclos de negócios, por 

exemplo, com exclusão de itens de despesa que são mais sensíveis às variações econômicas, como 

auxílio-desemprego, e possibilitar a discricionariedade quanto à adoção de estímulos fiscais. Já 

Celasun et al. (2015) prescrevem que a adoção de regras fiscais de despesa amplas pode ser uma 

opção mais viável para limitar o viés pró-cíclico da política fiscal em alguns países, dado que são 

operacionalmente mais simples de implementar e monitorar do que uma regra estrutural. 

No mesmo sentido, Ayuso (2012, p.20) aponta que regras de despesa podem também 

auxiliar a conter o viés pró-cíclico frequentemente observado durante os bons momentos devido a 

pressões por gastos adicionais diante de um crescimento da receita, e que, no caso em que a regra 

seja definida em termos nominais, o caráter anticíclico é ainda mais reforçado, uma vez que, na 

prática, verifica-se um ajuste fiscal maior que o esperado num contexto de inflação pressionada 

pela demanda. Inversamente, se a inflação observada é menor que a projetada num contexto de 

desaceleração econômica, o limite de despesa nominal pode permitir a adoção de uma política 

anticíclica. 

Porém, há que se considerar que as regras que limitam o crescimento da despesa, apesar 

de terem o condão de suavizar a trajetória da despesa no médio e longo prazo, podem apresentar 

um caráter pró-cíclico em determinados momentos, especialmente em períodos de baixa dos ciclos. 

As regras de receita definem limites ou pisos que objetivam, respectivamente, prevenir 

uma excessiva carga tributária ou garantir um nível de arrecadação mínimo. Tais regras, em sua 

maioria, não apresentam alinhamento direto com objetivos de sustentabilidade fiscal, dado que não 

constrangem a despesa. Além do mais, pode ser desafiador definir limites ou pisos para as receitas, 

dado que estas são influenciadas de forma preponderante por componentes ligados ao ciclo 

econômico. A exceção se dá por aquelas regras que restringem a utilização de receitas inesperadas 

ou não recorrentes para gastos adicionais. No entanto, assim como as regras de despesa, as regras 

de receita podem também restringir o tamanho do governo, ou sua participação no produto, quando 

definem um teto. 

Regras de receita que pré-estabelecem a alocação do excesso de arrecadação em relação 

ao esperado para a redução do endividamento podem ajudar a evitar a implementação de políticas 

pró-cíclicas, enquanto dão suporte à estabilização, conforme observado por Ayuso (2012, p.3). 
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Porém, quando utilizadas de forma isolada, não garantem a disciplina fiscal, pois por mais que 

limitem o aumento de despesa além dos limites determinados para a receita tributária, podem não 

limitar o financiamento da despesa via aumento do endividamento.  

A utilização de regras fiscais que têm como referência a receita não é tão difundida 

quanto as demais regras fiscais, uma vez que apenas 14 países, dos 92 que adotam algum tipo de 

regra fiscal, apresentavam regras que limitam a receita no ano de 2015, segundo dados do Fiscal 

Rules Dataset do FMI. 

 

2.2.2. Demais características das regras fiscais 

 

Além de poderem ser diferenciadas pelo tipo de agregado orçamentário ou fiscal para 

o qual são definidas, as regras fiscais podem ser implementadas com base em diferentes 

características, cujas variações podem explicar um maior ou menor grau de efetividade da regra 

implementada para os diversos objetivos para os quais são implementadas. 

Entre as diferentes características apontadas pela literatura, destacam-se a cobertura 

governamental, a base legal ou estatutária, a previsão de mecanismos de enforcement e correção 

automática. As regras fiscais também podem ser diferenciadas pela previsão de mecanismos que 

permitem o ajuste aos ciclos econômicos ou pela previsão de regras de exceção, geralmente 

denominadas de cláusulas de escape, que serão abordadas especificamente na seção seguinte. 

A cobertura governamental das regras fiscais constitui uma das características de maior 

relevância das regras fiscais. Considerações relacionadas à sustentabilidade fiscal requerem uma 

cobertura mais abrangente, sendo preferível uma regra que cubra o setor público consolidado ou o 

governo geral do que uma regra que cubra apenas o governo central ou apenas governos 

subnacionais. Assim, quanto mais ampla a cobertura de setores governamentais, maior a 

probabilidade de a regra ser efetiva. 

A mesma observação é válida para a abrangência das regras, ou seja, quanto maior a 

cobertura de itens que contribuem para o resultado orçamentário, e, portanto, contribuam para o 

nível de endividamento, maior a conexão da regra fiscal com objetivos de sustentabilidade fiscal. 

Assim, é preferível que a regra abranja itens de receita e despesa financeira e não-financeira, do 

que se restrinja apenas a itens não financeiros. Em alguns países, inclusive no Brasil, o agregado 

de referência adotado para a regra fiscal se dá pelo resultado primário, que abrange receitas e 
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despesas não financeiras, não incluindo, portanto, despesas financeiras, a exemplo do pagamento 

líquido de juros, sob o argumento que tal item de despesa não depende da discricionariedade 

governamental para ser incorrida. O mesmo argumento é utilizado em alguns casos para a exclusão 

das regras fiscais de despesas que têm caráter cíclico e cuja ocorrência esteja prevista em lei 

segundo critérios de elegibilidade pré-estabelecidos, como, por exemplo, despesas relativas ao 

seguro-desemprego. Despesas relativas ao pagamento de benefícios que têm base contributiva, 

como os previdenciários, são também excluídos da base de apuração das regras fiscais vigentes em 

alguns países, uma vez que se entende que o pagamento do benefício é uma contrapartida 

obrigatória à contribuição que é feita pelo segurado. Em outros casos, o investimento também é 

preservado. Pode-se argumentar que, no limite, a exclusão de itens da base do agregado que serve 

de referência para a regra fiscal pode levar a uma falta de eficácia plena na sua adoção, uma vez 

que a base de exclusão de itens pode ser tão significativa, que sobra uma margem residual para 

definição limites e metas.  

Em relação à base estatutária, a literatura aponta que, idealmente, uma regra fiscal deve 

ser apoiada por disposições legais que correspondam à importância dada pelas autoridades 

governamentais à disciplina fiscal. Ao propor a construção de índices para avaliar as regras fiscais, 

Schaechter et al. (2012) atribuem maior pontuação para regras que tenham suporte, 

sucessivamente, constitucional, legal, em acordos de coalizão (coalition agreement) e, por último, 

em compromisso governamental, pois a previsão de regras em legislações de hierarquia superior 

são mais difíceis de serem revertidas e se tornam duradouras, uma vez que há maior exigência para 

alterá-las. Há também que se considerar a existência de regras supranacionais definidas por meio 

de acordos internacionais, a exemplo das regras previstas no âmbito da estrutura de governança 

fiscal da União Europeia. Geralmente, os acordos internacionais têm força constitucional ou de lei, 

a depender do caso. 

No que tange a mecanismos de enforcement5 e correção automática, a literatura aponta 

que as ações a serem tomadas em caso de não observância da regra devem ser definidas de forma 

ex ante, e que o pré-estabelecimento de sanções pode suplementar os mecanismos de enforcement, 

destacando também a importância da definição de tais mecanismos e sanções estarem previstas 

previamente na base estatutária que institui as regras. 

                                                                 
5 Segundo Duarte (2010), refere-se à capacidade, também legal e institucional, de fazer valer a obrigação, por meio de penalidades 

e também incentivos. 
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Porém, deve-se considerar que a efetividade das regras fiscais não depende apenas de 

suas características intrínsecas. Segundo Schick (2003), regras fiscais são efetivas quando são 

suportadas por outras mudanças do processo orçamentário, incluindo: ampliação do horizonte 

temporal de um único ano para o médio prazo; projeções base para as condições futuras do 

orçamento; estimativas do impacto de mudanças envolvendo políticas públicas sobre os 

orçamentos futuros; procedimentos de monitoramento dos desvios orçamentários com vistas à 

adoção de ações corretivas quando necessário; e mecanismos de enforcement que visam assegurar 

que os números a serem perseguidos ou obedecidos sejam efetivamente cumpridos e não sejam 

alterados de forma oportunista. Ainda conforme Schick (2003), regras fiscais não fazem diferença 

se: o horizonte temporal é limitado a um único ano; o monitoramento e o enforcement são 

deficientes ou inexistentes; e os impactos futuros das decisões orçamentárias são ignorados quando 

da tomada de tais decisões. 

 

2.2.3. Inconsistência temporal das regras fiscais tradicionais e tendência à 

flexibilização 

 

As limitações das regras fiscais tradicionais são amplamente apontadas na literatura, 

pois são fundamentalmente arbitrárias e não contingentes. Segundo Wyplosz (2012), a dificuldade 

remonta do velho debate sobre regras e discricionariedade, pois, dado que são instrumentos que 

remetem a um compromisso, as regras são implicitamente vulneráveis à inconsistência temporal, 

devendo ser reconhecido que a existência de eventos imprevisíveis podem levar à não observância 

da regra. Em outras palavras, dada a impossibilidade das regras serem totalmente contingentes, 

podem ocorrer situações em que o custo de obedecê-las pode se tornar muito elevado, o que leva 

ao abandono, suspensão ou modificação das regras fiscais em tais momentos. 

A simplicidade requerida para o funcionamento das regras fiscais limita a adequação 

destas fora de circunstâncias normais, minando sua credibilidade assim que condições incomuns 

prevalecem, conforme observa Debrun (2011), que cita, por exemplo, que tetos definidos para o 

déficit falham no reforço à disciplina fiscal nos momentos positivos, quando o cumprimento da 

regra decorre mais de estabilizadores automáticos do que ações deliberadas, mas funcionam em 

momentos negativos, forçando um movimento contracionista e pró-cíclico que é indesejado. 
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Wyplosz (2012) aponta que as regras fiscais devem ser suficientemente flexíveis para 

acomodar contingências imprevistas, com o desenho preciso das regras tornando-se, portanto, fator 

de extrema importância. A solução usual para tal caso seria adotar cláusulas de escape. Porém, 

eventos previsíveis podem exigir ajustes previsíveis na regra sem afetar seu caráter disciplinar. 

Esse é caso das flutuações cíclicas. Enquanto cada ciclo de negócios é sui generis, é possível, em 

princípio, que políticas fiscais anticíclicas sejam compatíveis com objetivos de sustentabilidade 

fiscal. Também é desejável, pois políticas pró-cíclicas são particularmente objeto de inconsistência 

temporal. Assim, a tendência recente tem sido a adoção de mecanismos que busquem ajustar as 

regras fiscais aos ciclos econômicos. 

No que tange cláusulas de escape, a definição e delimitação precisa destas reforça a 

credibilidade das regras fiscais, enquanto cláusulas vagamente detalhadas podem comprometer a 

efetividade da regra. Nesse sentido, cláusulas de escape devem prever uma limitada abrangência 

de fatores que possibilitam acioná-las6, uma orientação clara em relação à interpretação e 

determinação de tais eventos, incluindo regras de votação, e especificarem uma trajetória para o 

restabelecimento da regra e o tratamento a ser dado aos desvios acumulados, conforme destaca 

Schaechter et al. (2012). 

Durante a crise internacional recente, verificou-se que vários países extrapolaram os 

limites definidos nas respectivas regras fiscais ou colocaram em suspenso sua observância. O 

desejo de adotar medidas de estímulo anticíclicas fez com que a política fiscal fosse além das 

restrições previstas em condições normais, conforme apontam Schaechter et al. (2012), 

principalmente no caso de países europeus, que foram afetados de forma mais contundente pela 

crise financeira que teve seu ápice em 2008 e 2009. Como poucos países tinham cláusulas de escape 

previstas, as regras acabaram não sendo observadas e nem ajustadas para afrouxar os limites 

originais para poder proporcionar uma trajetória de ajuste que permitisse alguma flexibilidade 

diante do elevado nível de incerteza. A crise recente “estressou” as regras fiscais, com cerca um 

quarto dos países modificando as respectivas regras nacionais ou colocando-as em suspenso, 

conforme destaca Kumar et al. (2009). 

                                                                 
6 Ao analisar o caso de países cuja legislação prevê adoção de alguma cláusula de escape para as regras fiscais e cláusulas previstas 

por acordos internacionais como o caso da União Europeia, Schaechter et al. (2012) classificaram cinco fatores que possibilitam 

que tais cláusulas sejam acionadas, quais sejam: desastres naturais; recessão econômica; socorro ao sistema financeiro e arranjos de 

garantia; mudanças na cobertura orçamentária; e outros eventos que fogem ao controle do governo. 
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O Reino Unido suspendeu suas regras de resultado orçamentário e de dívida no período 

de novembro de 2008 a dezembro de 2009 e adotou uma regra operacional temporária para ajustar 

a política fiscal com vistas a um melhor resultado orçamentário ajustado ao ciclo em cada ano até 

que a recuperação da economia fosse alcançada. Na Espanha, uma emenda constitucional em 

setembro de 2011 e sua correspondente legislação orgânica em 2012 passou a exigir que o déficit 

estrutural para todos os níveis governamentais ficasse dentro dos limites definidos pela União 

Europeia e estabeleceu limites de endividamento para cada nível de governo, passando a ser de 

observância obrigatória a partir de 2020. 

A possibilidade de ajuste das regras fiscais aos ciclos, a fim de evitar o caráter pró-

cíclico que decorre de uma regra de resultado orçamentário estritamente rigorosa ou possíveis 

problemas de inconsistência temporal, e, ainda, possivelmente encorajar uma abordagem 

anticíclica, tem sido uma tendência recente. 

A crítica majoritária em relação a regras baseadas em resultados orçamentários está 

relacionada ao potencial efeito adverso que tais regras têm sobre a estabilização macroeconômica. 

Especificamente, regras que tenham como referência algum agregado de resultado fiscal, mas que 

não sejam, de alguma forma, ajustadas ao ciclo (cyclically-adjusted), podem introduzir um viés 

pró-cíclico à condução da política fiscal. Assim, a extensão em que regras que limitam o déficit 

interferem na função estabilizadora da política fiscal depende da forma como são desenhadas. 

Por exemplo, regras que operam em base plurianual e que definem limites para o déficit 

durante o ciclo (multi-anual deficit rules defined over the cycle) são mais adequadas à função 

estabilizadora do que regras que operam em base anual. No entanto, o problema mais frequente 

com tais regras é a correta avaliação da posição que se encontra a economia em relação ao ciclo. 

Alternativamente, regras de resultado orçamentário ajustado ao ciclo (cyclically-adjusted budget 

balance rules) ou regras de resultado estrutural (structural balance rule) podem prover 

flexibilidade frente aos ciclos, enquanto asseguram a disciplina fiscal. 

Porém, deve-se ter em mente que a previsão dos ciclos de negócios é complexa e não 

é precisa, não sendo também facilmente compreendida pelo público em geral, o que prejudica sua 

comunicação e torna monitoramento concomitante difícil de ser operacionalizado, segundo crítica 

constante na literatura. As regras de resultado estrutural, especificamente, são vulneráveis a 

imprecisões na mensuração do hiato do produto, uma vez que estão relacionadas à estimativa do 

PIB estrutural ou tendencial, conforme observam Schaechter et al. (2012), que também aponta que 
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as regras apuradas para a duração do ciclo (over the cycle rule) tem a desvantagem adicional de 

que medidas corretivas podem ser postergadas para o fim do ciclo, o que pode levar a um maior 

risco de não cumprimento da regra.  

Apesar de tais limitações, simulações apontam que regras de resultado ajustadas ao 

ciclo tem capacidade superior no auxílio à perseguição do ajuste necessário para colocar as finanças 

públicas numa trajetória sustentável, conforme destaca Kumar et al. (2009).  

Segundo dados do Fiscal Rules Dataset do FMI, em 2008, 11 países já adotavam algum 

mecanismo de ajuste ao ciclo para as regras fiscais nacionais, sendo 7 da União Europeia 

(Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estônia, Finlândia, Suécia e Reino Unido) e outros 4 países que 

não integravam o bloco europeu (Austrália, Chile, Noruega e Suíça). Já a partir de 2011, outros 

países de fora da União Europeia passaram a adotar algum mecanismo de ajuste ao ciclo para as 

regras fiscais, chegando a 10 em 2015.  Enquanto isso, outros países da União Europeia passaram 

a adotar regras ajustadas ao ciclo a partir de 2013, alcançando 16 países em 2015, resultado, em 

grande parte, da incorporação em nível nacional, das reformas feitas na estrutura de governança 

fiscal da União Europeia. No total, 26 países incorporaram mecanismos de ajuste ao ciclo nas 

respectivas estruturas de governança fiscal até 2015. Apesar da tendência recente, a adoção de 

mecanismos de ajuste aos ciclos para as regras fiscais ainda não é totalmente difundida, dado o 

pequeno número de países que atualmente adotam tal tipo de mecanismo, conforme aponta o 

gráfico 2. 

 

Gráfico2 – Evolução de Países na Adoção de Regras Fiscais 

Ajustadas ao Ciclo (2000 – 2015) 

 

                           Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Fiscal Rules Dataset do FMI. 
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Porém, verifica-se que alguns países da União Europeia que já adotavam regras de 

resultado estrutural ou outro mecanismo de ajuste ao ciclo não passaram incólumes diante dos 

efeitos da crise, pois acabaram revendo ou suspendendo a regra. Na Dinamarca, a meta de resultado 

estrutural foi revisada de um superávit em 2010 para, no mínimo, um resultado equilibrado no 

período de 2011 a 2015 (definido previamente em 2007), para um déficit estrutural de menos de 

0,5% até 2015 e um resultado orçamentário estrutural equilibrado até 2020 (definido em 2009). Na 

Finlândia, desde 2007, o governo tinha como meta um superávit primário de 1 por cento do seu 

PIB potencial, mas decidiu, em fevereiro de 2009, que poderia temporariamente desviar-se da meta 

se reformas estruturais fossem conduzidas para melhorar as finanças do governo geral no médio e 

longo prazo.  

Fora da União Europeia, o limite para o resultado orçamentário estrutural estipulado 

no Chile, por exemplo, foi revisto de um superávit de 1% do PIB (2001 – 2007) para um superávit 

de 0,5% em 2008, e um resultado estrutural equilibrado em 2009. Após utilizar uma regra de escape 

adotada de forma ad hoc para acomodar medidas anticíclicas e ampliar o déficit, o governo 

especificou uma meta para a trajetória do déficit estrutural para convergir a 1% do PIB até 2014. 

A ocorrência de tais situações permite inferir que mesmo na presença de mecanismos 

que possibilitam o ajuste das regras fiscais às variações do ciclo econômico, tal previsão pode não 

ser suficiente diante de choques adversos, ainda mais quando o desejo de se implementar medidas 

anticíclicas pode ir além dos limites previstos pelas regras fiscais vigentes, conforme observado 

recentemente nos casos já citados. Assim, é importante que cláusulas de escape que estabeleçam 

claramente os casos de exceção sejam previamente definidas. 

  

2.2.4. Considerações adicionais sobre as regras fiscais 

 

Pesquisas recentes fornecem evidência da influência das regras fiscais numéricas sobre 

a performance fiscal. No entanto, a extensão dessa influência depende significativamente das 

características com que tais regras são desenhadas e operadas. 

Debrun e Kumar (2007), por meio de estimativas de dados de painel do impacto das 

regras fiscais sobre o resultado primário, apontam evidências de que as regras podem ser efetivas, 

porém tais evidências não são tão fortes, o que pode ser explicado pelo fato de que as regras podem 



 

22 
 

apresentar diferenças significativas nas suas características para uma comparação válida por meio 

de modelos cross-section. 

As diferenças nos resultados também podem refletir o fato, segundo Wyplozs (2012), 

de que contextos políticos e institucionais não observados são importantes na determinação dos 

resultados. Outra interpretação sugerida por Debrun e Kumar (2007) é que a evidência pode sofrer 

de causalidade reversa, dado que os governos disciplinados podem querer adotar regras como 

forma de consolidar e sinalizar sua determinação. Assim, a efetiva disciplina fiscal resultaria da 

vontade dos governos e não da implementação de regras fiscais, que seria também apenas uma 

consequência da mudança de postura do governo em relação à disciplina fiscal. 

Kumar et al. (2009, p.3) vão além, e apontam que arranjos fiscais que não envolvem 

regras formais mas que são focados em estratégias transparentes e críveis, apoiadas por instituições 

fiscais adequadas também podem prover uma abordagem viável para apoiar a disciplina fiscal. 

Porém, há que se considerar que tais casos representam exceção, e que as regras fiscais, mesmo 

quando decorrem de uma opção das autoridades governamentais pelo caminho da disciplina fiscal 

em dado momento, conferem estabilidade temporal a tal escolha, o que é fundamental não apenas 

para manter a disciplina fiscal, como também proporcionar credibilidade à política fiscal. Porém, 

conforme já destacado, a efetividade de cada regra fiscal depende das características em que são 

desenhadas e operadas. 

Nesse sentido, conclusões sugerem que elementos como, por exemplo, a respectiva 

base legal, o processo de monitoramento, a existência de mecanismos corretivos e punitivos em 

caso de não cumprimento de metas ou limites previamente definidos e a clara definição de cláusulas 

de escape devem ser levados cuidadosamente em conta no desenho das regras fiscais, com vistas a 

garantir a efetiva influência sobre a condução da política fiscal. 

Adicionalmente, a adoção de mecanismos que possibilitam ajustar as regras às 

oscilações dos ciclos econômicos, conforme aponta a tendência recente, também é positiva, não só 

para permitir a adoção de políticas anticíclicas, como também mitigar o problema de inconsistência 

temporal verificado com as regras tradicionais.  

Por fim, a busca por uma melhor conexão das regras fiscais com uma âncora fiscal de 

médio prazo que seja crível, ao mesmo tempo que reforça a credibilidade da política fiscal, fortalece 

as regras fiscais, que passam a se tornar no elo operacional com vistas a dar cumprimento à 

trajetória de processos de consolidação fiscal adotados recentemente, conforme destacado por 
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Schaechter et al. (2012), que também aponta que o desenho da “nova geração” de regras fiscais 

visa promover um melhor equilíbrio entre objetivos de sustentabilidade e uma maior flexibilidade 

para acomodar flutuações e choques econômicos. 

 

2.3. MTEFs 

 

Outro componente prescrito para integrar as estruturas de governança fiscal segundo a 

literatura, um Medium-Term Expenditure Framework (MTEF), ou, em português, Quadro de 

Despesas de Médio Prazo, tem por base o compromisso das autoridades orçamentárias com uma 

trajetória fiscal de médio prazo, tipicamente para o período de três a quatro anos. Em linhas gerais, 

trata-se de arranjo que visa condicionar o processo orçamentário, que, geralmente tem como 

referência o período de um único ano, a restrições ou objetivos fiscais de médio prazo. 

Apesar do termo Medium-Term Expenditure Framework ser amplamente utilizado, 

trabalhos recentes têm utilizado alternativamente o termo Medium-Term Framework (MTF), ou 

Quadro de Médio Prazo em português, uma vez que se trata de abordagem que não envolve somente 

despesas. Ademais, a literatura aponta para três tipos de MTEFs, que podem ser implementados de 

forma faseada, uma vez que a cada fase é incrementada uma camada de complexidade. Os três 

tipos de MTEF são: 1) Medium-Term Fiscal Framework (MTFF); 2) Medium-Term Budgetary 

Framework (MTBF); e 3) Medium-Term Performance Framework (MTPF). Enquanto a primeira 

fase foca a questão fiscal, as demais fases preocupam-se sucessivamente e cumulativamente com 

aspectos alocativos e de eficiência, além da questão fiscal. 

Inicialmente introduzido em alguns poucos países avançados7 para conter o excesso de 

gastos, verificou-se, a partir do final da década de 90, um crescente movimento de implementação 

MTFs tanto entre economias avançadas, quanto em economias emergentes e de baixa renda. Entre 

as economias avançadas, cerca de 90% já tinham implementado algum tipo de MTF até 20128. 

Duas tendências explicam tal movimento, conforme destaca o World Bank (2013). 

Países avançados adotaram MTEFs para suportar o alcance de metas orçamentárias, melhorar a 

priorização do gasto e promover melhor desempenho do governo. Já países de renda baixa ou média 

                                                                 
7 De acordo com o World Bank (2013), MTEFs existem desde o início da década de 80, quando a Austrália implementou o seu 

Sistema de Estimativas Prospectiva. Alguns países, como a Dinamarca, Holanda, Nova Zelândia e Noruega, seguiram o exemplo 

na década de 80 e no início da década de 90.  
8 Segundo dados do International Database of Budget Practices and Procedures da OCDE de 2012. 
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introduziram MTEFs atendendo à prescrição de organismos internacionais como um meio de 

assegurar destinação de recursos provenientes de auxílios e doações a programas de 

desenvolvimento voltados a redução da pobreza. 

Com vistas a facilitar a compreensão, a seção 2.3 está segmentada em três itens. O item 

2.3.1 confere uma noção geral do que seria um MTEF, aborda a motivação para a adoção de tal 

instrumento e as características gerais apontadas pela literatura. O item 2.3.2 detalha e descreve as 

três etapas possíveis de um MTEF. O item 2.3.3 aborda como a questão da efetividade tem sido 

tratada na literatura. 

 

2.3.1. MTEF – Noção geral, motivação e características gerais 

 

A literatura não provê uma definição única do que seria um MTEF. Porém, há certa 

convergência em relação aos principais elementos que compõem tal instrumento e aos objetivos 

que levam à opção de implementá-lo, sendo importante também considerar que, apesar da 

motivação estar inicialmente voltada à questão da disciplina fiscal, aspectos relacionados à 

alocação e à busca pela eficiência ganharam crescente destaque. Numa leitura geral, um MTEF 

constitui arranjo institucional que possibilita a ampliação do processo orçamentário para além do 

tradicional horizonte anual, com vistas a conferir maior alinhamento da peça orçamentária com 

objetivos, prioridades e restrições de médio prazo. 

Segundo Francesco e Barroso (2015), o MTEF é um instrumento que visa endereçar 

alguns dos principais problemas no processo orçamentário anual, que não leva em conta as 

consequências de decisões relacionadas ao orçamento corrente sobre anos subsequentes, uma vez 

que, conforme observam Vlaicu et al. (2014), a maioria dos programas públicos requerem 

financiamento e geram benefícios por mais de um ano que são ignorados pelo processo 

orçamentário convencional. Nesse sentido, Widalsky (1986) destaca que orçamentos feitos em base 

de único ano levam a um excesso de gastos, pois despesas cujo montante em anos futuros seja 

significativo não são explicitadas, fazendo com que programas tendam a ser vistos de maneira 

isolada, em comparação a quando seus custos futuros são relacionados à previsão da 

disponibilidade de recursos num prazo mais dilatado. Assim, para melhor compreender o impacto 

fiscal de decisões envolvendo políticas públicas e determinar de maneira mais efetiva prioridades 

futuras, o MTEF integra o ciclo de formulação do orçamento anual. 
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Trata-se de abordagem que proporciona a adoção de um caminho de mão dupla, uma 

vez que busca conciliar componentes definidos na fase centralizada com componentes relativos à 

fase descentralizada para o horizonte temporal de referência. Na fase centralizada, ou fase top-

down (de cima para baixo), as pastas que integram o Centro de Governo9 definem o cenário fiscal 

e estabelecem tetos de despesa agregados e setoriais, tendo em vista as prioridades governamentais. 

Na fase descentralizada, ou fase bottom-up (de baixo para cima), os órgãos setoriais10 projetam o 

custo plurianual de políticas e programas, existentes e novos, com base num processo de revisão 

de despesas que visa conformidade com as prioridades governamentais e as restrições referentes 

ao teto setorial. Por fim, o Centro de Governo é responsável pela conciliação entre os componentes 

das fases centralizada e descentralizada.   

Importante considerar que não se deve confundir um MTEF, em qualquer das suas 

variantes, com a mera disposição de um conjunto de instrumentos plurianuais. Um MTEF típico, 

conforme observam Fortis e Gasparini (2017), supõe certo desenho institucional básico, pensado 

para gerir as questões plurianuais orçamentárias em determinada direção, sendo importante 

observar que, apesar de permitir uma perspectiva plurianual, não viola, necessariamente, o 

princípio da anualidade dos orçamentos. 

Ainda segundo Fortis e Gasparini (2017), apesar da multiplicidade de opções, é 

possível identificar em um MTEF típico algumas características básicas. Em primeiro lugar, 

significa a adoção sistemática de projeções plurianuais, de preferência rolantes para os cenários 

macroeconômicos, as prioridades governamentais e os orçamentos anuais. Também se aponta para 

a necessidade de fazer uma distinção clara entre programas em andamento e novos programas, 

importante para que se possa mapear, por um lado, como o orçamento atual se comportaria se não 

for alterado e, por outro, qual o espaço fiscal que a atual perspectiva abre para anos futuros, 

deixando claro até onde se pode avançar em termos de novos programas, sem comprometer o 

equilíbrio das contas públicas. Tal característica demonstra não só uma clara preocupação com o 

equilíbrio fiscal, mas também com o uso estratégico do orçamento, porque a falta de espaço para 

novos projetos tem o condão de recolocar em evidência os programas já existentes e em que medida 

eles contribuem ou não para as conquistas dos objetivos e prioridades atuais do governo, podendo 

direcionar as escolhas e, portanto, ajudar no atendimento das prioridades. 

                                                                 
9 O centro de governo geralmente abrange a Presidência em sistemas presidencialistas ou o gabinete em sistemas parlamentaristas 

e as pastas relacionadas à condução da política econômica e fiscal, como os Ministérios das Finanças e do Planejamento. 
10 Os órgãos setoriais correspondem a ministérios ou agências governamentais responsáveis pela execução das políticas públicas. 
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No que concerne questões exclusivamente relacionadas à disciplina fiscal, foco do 

presente trabalho, um MTEF, em suma: restringe a tendência ao comprometimento excessivo com 

despesas, ao especificar uma restrição geral “top-down” para a disponibilidade de recursos para o 

financiamento das políticas públicas; pode suprir as lacunas de informação que permitem que sejam 

implementadas políticas que não sejam viáveis do ponto de vista fiscal e que, possivelmente, não 

seriam desejadas do ponto de vista social, ao comunicar uma perspectiva de médio prazo para o 

orçamento que leva em conta as projeções de custos fiscais futuros de políticas e programas 

governamentais; possibilita a condução de uma política fiscal simétrica e anticíclica, dada a adoção 

de uma perspectiva de médio prazo. 

 

2.3.2. Etapas de um MTEF 

 

Quando um MTEF é bem implementado, o gasto público é limitado pela 

disponibilidade de recursos11, alocações orçamentárias refletem prioridades e a provisão de bens e 

serviços públicos se dá de maneira eficiente, o que faz com que os MTEFs contribuam para alcançar 

os três objetivos prioritários dos processos orçamentário e de gestão da despesa pública não 

atendidos geralmente pelo processo orçamentário anual tradicional, segundo World Bank (2013, 

p.8), quais sejam: 1) disciplina fiscal; 2) eficiência alocativa; e 3) eficiência técnica. 

Considerando tais objetivos, diversos trabalhos, a exemplo de Fortis e Gasparini 

(2017), Vlaicu et al. (2014) e World Bank (2013), apontam para três diferentes fases de MTEF, 

definidas conforme os seguintes critérios e características: 

1) Medium-Term Fiscal Framework (MTFF): abrange projeções rolantes 

agregadas para a despesa, receita e outras variáveis fiscais e sua alocação entre 

ministérios ou agências responsáveis pelos gastos, provendo um input macro-

fiscal de médio prazo que é definido de forma top-down para elaboração do 

orçamento. Características incluem a disposição de uma estratégia macro-

fiscal, com projeções macroeconômicas e fiscais, tendo como foco a disciplina 

fiscal; 

                                                                 
11 No que tange ao controle do gasto público, a adoção de um MTEF, ao definir uma restrição ex ante de médio prazo, pode 

contribuir, sobretudo, para limitar decisões que resultem na expansão das despesas de caráter obrigatório e continuado, e, por 

consequência, num maior grau de rigidez da despesa, conforme será discutido em maior detalhe no item 2.7 do presente capítulo. 
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2) Medium-Term Budgetary Framework (MTBF): além de incluir as 

características de um MTFF, engloba a abordagem bottom-up, em que despesas 

setoriais são detalhadas e reconciliadas com o envelope de recursos12, levando-

se em conta objetivos e priorização do gasto, mesmo quando a ênfase é dada 

aos insumos necessários para se alcançar objetivos setoriais amplos. Amplia o 

foco da disciplina fiscal para incluir também aspectos relacionados à 

priorização na alocação setorial; e  

3) Medium-Term Performance Framework (MTPF): além de englobar as 

características do MTFF e do MTBF, muda o foco de insumos (inputs) para 

produtos (outputs) ou resultados (outcomes), com uma ênfase na mensuração e 

avaliação da performance. Assim, serve não apenas como um meio para 

promover resultados, como também uma forma para incentivar uma melhor 

performance, por meio da associação entre a alocação de recursos e resultados.  

Como MTBFs e MTPFs incorporam os elementos de um MTFF, espera-se que 

contribuam de forma mais significativa para consolidar a disciplina fiscal que um MTFF, pois o 

foco na priorização e a ênfase em performance, presentes nas fases mais avançadas do MTEF, pode 

contribuir também para a disciplina fiscal pela via de uma otimização do gasto. Ademais, a 

priorização guiada por estratégias setoriais de longo prazo, conforme bem observam Vlaicu et al. 

(2014), pode contribuir para a estabilidade setorial do gasto, pois, na medida em que as agências 

governamentais preparam suas estratégias, identificam as necessidades de recursos e alocam seu 

orçamento de acordo com as prioridades estratégicas, espera-se uma maior previsibilidade dos 

gastos com um retorno econômico e social maiores. 

O resultado de uma efetiva priorização deve ser uma redução de gastos improdutivos, 

que não devem se manter diante do escrutínio de um MTEF, em favor de gastos orientados ao 

crescimento e ao desenvolvimento, segundo assinalado pelo World Bank (2013), o que resulta, 

portanto, um ganho de eficiência alocativa com a adoção de um MTBF, podendo haver ganhos 

ainda maiores com um MTPF. Um MTFF poderia também ter um efeito benéfico sobre a alocação 

de recursos, uma vez que a restrição de recursos no médio prazo deve levar a algum nível de 

reexame na estrutura do gasto. Espera-se que a despesa também se torne menos volátil, dado que 

                                                                 
12 Denominação alternativa comumente utilizada pela literatura para o teto setorial. 
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sua trajetória passa a refletir a disponibilidade de recursos no médio prazo e não mais de curto 

prazo, com um MTFF. 

Uma terceira dimensão relacionada à performance fiscal é a eficiência técnica que pode 

ser entendida como a eficiência na relação entre gastos e resultados. Quanto melhores resultados 

econômicos e sociais alcançados por programas financiados por um mesmo montante de recursos 

orçamentários, ou quanto menos recursos utilizados para alcançar os mesmos resultados, maior a 

eficiência do gasto governamental. Segundo Vlaicu et al. (2014), uma melhor eficiência técnica 

pode advir de um MTFF, mas é mais provável que decorra da implementação de um MTBF ou 

MTPF, com o último tendo efeitos mais significativos na forma como os orçamentos incorporam 

a definição de objetivos para a performance setorial. 

 

2.3.3. Avaliação da efetividade dos MTEFs  

 

A presente subseção resume resultados, considerações e conclusões obtidas a partir de 

estudos que buscam avaliar a efetividade dos MTEFs no alcance dos objetivos, intermediários ou 

finais, para os quais são implementados. Enquanto os objetivos finais estariam relacionados à 

contribuição de um MTEF para a disciplina fiscal, os objetivos intermediários equivalem à 

capacidade de um MTEF influenciar a qualidade do processo orçamentário. Tal distinção é 

importante, uma vez que a capacidade de os MTEFs darem suporte à performance fiscal deriva da 

influência de tais arranjos sobre a qualidade do processo orçamentário. 

No que concerne à contribuição dos MTEFs no alcance dos objetivos finais para o qual 

são implementados, são abordados os resultados e conclusões obtidas nos dois principais estudos 

que fazem uma análise econométrica com base em grandes amostras, Vlaicu et al. (2014) e World 

Bank (2013). Já em relação à avaliação da contribuição dos MTEFs para a qualidade do processo 

orçamentário, levam-se em conta as considerações e conclusões obtidas pelo World Bank (2013) a 

partir do estudo de caso de dez países e estudos anteriores, uma vez que limitação na 

disponibilidade de dados para avaliar tal canal impossibilita a investigação por meio de análise 

econométrica. 

Apesar de apontar que as implicações teóricas da orçamentação plurianual são bem 

compreendidas, Vlaicu et al. (2014), ao constatar que a evidencia empírica de seu impacto ainda 

era escassa, realizou estudo empírico feito com base numa grande amostra, analisando dados para 
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um painel que engloba 181 países no período de 1990 a 2008. O referido estudo estimou o efeito 

de cada fase do MTEF sobre medidas agregadas e setoriais de performance fiscal, por meio do 

Método de Diferenças de Momentos Generalizados (Difference Generalized Method of Moments - 

D-GMM), com base na estimativa de modelos de painéis dinâmicos, com vistas a endereçar 

parcialmente o problema da causalidade reversa. Os resultados empíricos do estudo mostram que: 

o MTEF reforça a disciplina fiscal com um ganho no resultado orçamentário (superávit ou déficit) 

de, na média, 2 pontos percentuais do PIB, com fases mais avançadas (MTBF e MTPF) tendo um 

efeito mais amplo; MTBF e MTPF contribuem para a redução da volatilidade do gasto setorial; e 

apenas o MTPF tem um impacto sobre a eficiência técnica13. A amostra analisada no estudo sugere 

que a adoção de um MTEF é precedida por vários anos de déficits persistentes, ao redor de 3% do 

PIB, na média. Nos dois anos que antecedem à implementação, o déficit começa a apresentar, na 

média, redução, mas após implementação integral, o resultado orçamentário melhora ainda mais e 

o déficit oscila em torno de 1,5% do PIB, em média. 

Outro estudo econométrico com vistas a identificar relações causais entre MTEFs e 

performance fiscal, feito pelo World Bank (2013), utiliza o mesmo conjunto de dados utilizados 

por Vlaicu et al. (2014) e chega a conclusões similares sobre o impacto da adoção de MTEFs sobre 

a performance fiscal, porém utiliza o Método do Modelo Generalizado de Momentos (Generalized 

Method of Moments – GMM). O estudo aponta que a adoção do MTEF tem um efeito positivo 

significativo sobre a disciplina fiscal, com o MTFF, MTBF e MTPF elevando o resultado fiscal 

em, respectivamente, 0,9 p.p, 1,0 p.p e 2,8 p.p do PIB. Cabe destacar que o modelo utilizado no 

estudo adota variáveis instrumentais para endereçar o problema de causalidade reversa, em que a 

adoção do MTEF pode ser uma resposta à performance fiscal, e variáveis de controle fixas e 

variáveis no tempo para mitigar a potencial influência de problemas envolvendo variáveis omitidas 

relacionadas a características intrínsecas a cada país. 

O referido estudo também apresenta evidência de que MTEFs estão associados a 

ganhos de eficiência alocativa, com o impacto sendo maior nos estágios mais avançados do MTEF, 

apesar dos resultados não serem tão significativos quanto os obtidos para a disciplina fiscal. Em 

relação à eficiência técnica, os resultados do estudo são menos categóricos, havendo a indicação 

                                                                 
13 Os autores utilizam como proxy para a eficiência técnica, a diferença entre a expectativa de vida atual e a máxima expectativa de 

vida para um dado nível de gasto com saúde per capita (custo-efetividade do gasto com saúde), reconhecendo que tal medida de 

eficiência técnica apresenta limitações, uma vez que a expectativa de vida é determinada por outros fatores que não apenas o gasto 

público com saúde. 
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de que MTPFs podem estar associados a melhorias nessa área, mas os efeitos não são tão 

significativos nem tão consistentes. No entanto, destaca-se que a análise da eficiência do gasto é 

constrangida por dois fatores. O primeiro é que o setor de saúde é o único para o qual há 

disponibilidade de dados abrangentes de gasto e resultados, o que levou a utilização dos dados do 

setor no referido estudo, impondo certas limitações a generalizações sobre o possível efeito positivo 

de MTEFs sobre eficiência alocativa e eficiência técnica. O segundo é que apenas poucos países 

têm um MTPF, e, mesmo para esses países, pouco se sabe sobre o resultado dos programas, ainda 

mais quando se considera a escala da amostra, tornando difícil avaliar a eficiência técnica. Ao 

mesmo tempo, estudos de caso sugerem que MTEFs tem resultado numa alocação de recursos mais 

voltada a gastos de elevada prioridade, e não somente relacionados ao setor de saúde, mas pouco 

tem a dizer sobre eficiência técnica. 

Com vistas a avaliar a influência do MTEF sobre a qualidade do processo orçamentário, 

o World Bank (2013) reporta, em detalhe, estudos de caso feito com 10 países14 baseados em 

questionário. Avanços no processo orçamentário foram reportados pela maioria dos países 

analisados. As afirmações mais comuns são que o MTEF tornou o orçamento mais estratégico, 

fortaleceu o reconhecimento das restrições orçamentárias, promoveu a cooperação entre agências 

e melhorou a disciplina fiscal. Porém, avanços na eficiência do gasto são menos claros, apesar da 

participação das despesas em setores pró-crescimento ter aumentado. No entanto, os avanços 

positivos reportados nos casos específicos parecem ser exagerados, segundo avaliação do Banco 

Mundial constante no referido estudo, dadas as seguintes constatações: 1) MTEFs são formalmente 

integrados com o processo orçamentário na maioria dos países estudados, mas, na prática, o 

orçamento anual pode não ser influenciado pelo MTEF, a cobertura das despesas pelo MTEF é 

limitada, o envelope de recursos é sobrestimado em diversos países e tetos para a despesa são 

frequentemente desrespeitados; 2) enquanto estratégias setoriais são geralmente preparadas, 

configuram muitas vezes um exercício proforma, têm cobertura limitada, ou os custos dos 

programas não são definidos forma adequada; 3) o link entre planos de investimento públicos ou 

programas prioritários e o orçamento é fraco; e 4) a introdução de elementos de performance é 

usualmente baseada num excessivo número de indicadores ou em indicadores de baixa qualidade, 

sendo ignorados, portanto, no processo decisório e na execução orçamentária. Constata-se também 

que o avanço na implementação de estágios mais avançados de MTEFs sem que haja habilidades 

                                                                 
14 África do Sul, Albânia, Armênia, Brasil, Gana, Jordânia, Coréia do Sul, Nicarágua, Rússia, e Uganda. 
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e capacidades necessárias e sistemas orçamentários e de gestão das finanças públicas adequados 

conduzem a problemas de implementação, que, por consequência, não levariam aos resultados 

esperados. 

Diante de resultados aparentemente contrastantes, questiona-se porque há robusta 

evidência empírica de que a adoção do MTEF tem influência sobre a disciplina fiscal se não são, 

de fato, tão bem implementados quanto deveriam ser para alcançar a efetividade em seu potencial 

pleno, conforme apontam os estudos de caso? Uma resposta possível, é que, no geral, os MTEFs 

não são tão mal implementados, e que a implementação de um MTEF, por si só, tem um efeito 

disciplinador, podendo servir como catalizador do sequenciamento de reformas do processo de 

gestão das finanças públicas, inclusive do processo orçamentário. Geralmente, em circunstâncias 

normais, uma das principais razões apontadas para a inconsistência dos orçamentos é que não são 

preparados de forma realista. Orçamentos realistas tem maior probabilidade de serem executados 

conforme planejado. Assim, tetos para a despesa estabelecidos por meio de um MTEF podem 

auxiliar na restrição da execução orçamentária, podendo, inclusive, proporcionar uma base para o 

sequenciamento de uma reforma do processo orçamentário. 

Por fim, estudo mais recente que compara o índice de qualidade dos MTBFs calculado 

para países da União Europeia com a evolução da dívida, proxy utilizada para a avaliar a disciplina 

fiscal, no período de 2009 a 2013, a Comissão Europeia (2014, p. 70) aponta que há uma correlação 

negativa entre as duas variáveis, sugerindo que, no médio prazo, MTBFs, quando implementados 

adequadamente, podem contribuir para a disciplina fiscal. Trata-se de um índice sintético que busca 

avaliar o nível de qualidade de um MTEF a partir da avaliação de aderência das características 

verificadas em cada caso concreto em relação a características indicadas na composição do índice. 

A composição de tal índice será abordada em detalhe na seção 2.6 do presente capítulo. 

 

2.4. Instituições fiscais independentes - IFIs 

 

O estabelecimento de instituições fiscais independentes – IFIs, denominadas 

alternativamente de conselhos fiscais, encarregadas por acompanhar e prover análises 

independentes de aspectos relacionados à condução da política fiscal e a perseguição de seus 

objetivos, ganhou crescente atenção, passando a ser adotadas por um número crescente de países 

nos últimos anos. 
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A despeito de parcela significativa das IFIs criadas recentemente ter se dado no âmbito 

de exigências impostas a países membros da União Europeia, países emergentes, como Brasil, 

Colômbia, Paraguai e Peru, criaram recentemente suas IFIs por iniciativa própria.  

 

Gráfico 3 – Evolução de Países com IFIS (1990 – 2015) 

 
            Fonte: Elaboração Própria, com base em dados do Fiscal Rules Dataset do FMI. 

 

Apesar de não constituírem novidade, uma vez que alguns poucos países15 já adotavam 

instituições com características similares desde a década de 90, o diagnóstico geral é que a adoção 

das IFIs passou a ser ainda mais relevante, uma vez que os avanços recentes observados para as 

regras fiscais e a tendência na adoção de MTEFs resultou em estruturas de governança fiscal ainda 

mais complexas, tornando a condução da política fiscal potencialmente mais suscetível a problemas 

que decorrem de falhas relativas à  assimetria de informação, conforme melhor detalhado na 

subseção 2.4.1. Assim, as IFIs tornam-se elemento que não somente passam a complementar as 

estruturas de governança, como também integrá-las, constituindo um dos principais componentes 

de tais estruturas. 

A presente subseção traz os principais pontos discutidos pela literatura acerca das 

instituições fiscais, estando organizada em quatro itens. O item 2.4.1 traz uma noção geral do que 

seria uma IFI e aborda os principais elementos que motivam a adoção de tal arranjo. O item 2.4.2 

detalha possíveis funções e atribuições indicadas para uma IFI e descreve condições que devem ser 

observadas no desenho institucional de uma IFI com vistas a conferir efetiva independência e 

                                                                 
15 A primeira instituição fiscal nacional independente com competência para supervisionar em tempo real as finanças públicas foi 

o Congressional Budget Office – CBO, dos Estados Unidos. Um conjunto de outras instituições, como o Central Planning Bureau 

da Holanda e o High Council of Finance da Bélgica foram criados posteriormente. 
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autonomia no desempenho de suas funções. O item 2.4.3 traz algumas considerações importantes 

a respeito de outros fatores que podem influenciar a efetividade de uma IFI. 

 

2.4.1. IFIs – Noção geral e motivação 

 

Argumenta-se que muitas das limitações e falhas associadas às regras fiscais podem 

ser superadas com a adoção de agências não partidárias, a exemplo das IFIs, sob o argumento de 

que a independência em análises, avaliações e projeções a serem conduzidas por tais instituições 

acerca de aspectos relacionados à condução da política fiscal pode gerar incentivos para que as 

autoridades adotem políticas sustentáveis. 

A ideia comum às propostas que defendem a adoção de instituições fiscais 

independentes é que seria possível adaptar a experiência da independência dos bancos centrais para 

a esfera fiscal, o que envolveria duas possibilidades: uma que prevê a delegação das decisões de 

política fiscal a uma instituição fiscal independente; outra que pode prever a função de supervisão, 

análise, acompanhamento, avaliação, aconselhamento e, até mesmo, a delegação de algumas 

atividades política fiscal e orçamentária, como a elaboração de projeções de agregados 

macroeconômicos e fiscais que subsidiam a elaboração do orçamento. 

Ao avaliar a primeira possibilidade, Wiplosz (2012, p.9) indica que, entre os arranjos 

possíveis para limitar o viés deficitário e neutralizar os incentivos que as autoridades políticas têm 

para se distanciar do que seria socialmente ótimo em termos de condução política fiscal, uma 

primeira opção seria a delegação de alguns aspectos da política fiscal a um agente não político, a 

exemplo da independência dos bancos centrais. No entanto, a política monetária tem efeitos 

redistributivos limitados, o que não é o caso da política fiscal, implicando, portanto, na necessidade 

de aprovação dos orçamentos por quadros eleitos. Por essa razão, a delegação da política monetária 

difere da possibilidade de delegação da responsabilidade do processo orçamentário, e, mesmo que 

a delegação fosse limitada à fixação ex ante do resultado orçamentário a ser perseguido, o que tem 

um efeito redistributivo limitado, isso não é observado na prática. Tal argumento é compartilhado 

por Kopits (2011), que vai além, ao apontar que a política fiscal desempenha as funções alocativa, 

distributiva e estabilizadora, enquanto a política monetária busca apenas a estabilidade dos preços. 

Diante da restrição quanto à delegação da condução da política fiscal pelos políticos 

eleitos democraticamente a agências independentes, a segunda alternativa constitui opção 
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politicamente viável, sendo a adotada na prática. Ao desempenharem as funções de supervisão, 

análise, acompanhamento, avaliação, aconselhamento da política fiscal, as IFIs exercem influência 

sobre condução da política fiscal por meio de três canais, conforme destaca a Comissão Europeia 

(2014). O primeiro está ligado ao impacto de seu trabalho sobre as autoridades responsáveis pela 

condução da política fiscal, principalmente, quando há a possibilidade de tais instituições fazerem 

recomendações ou aconselhamentos às referidas autoridades. O segundo se dá por meio da 

possibilidade das IFIs induzirem o governo a ajustar preventivamente suas políticas com receio da 

crítica pública (impacto implícito). O terceiro se dá pelo possível reforço que as IFIs dão ao 

escrutínio do processo orçamentário (impacto indireto), o que não deve ser subavaliado, pelo 

menos, potencialmente. Os dois últimos canais estão associados ao reforço dado à transparência 

fiscal dado pelas IFIs, que podem ser consideradas como multiplicadoras da accountability, uma 

vez que o trabalho de tais instituições pode ser considerado por uma grande variedade de 

stakeholders relacionados ao processo orçamentário e de gestão fiscal, incluindo, também, o 

público geral. 

As IFIs não podem ser confundidas com as instituições independentes de auditoria, ou 

Cortes de Contas, que operam como uma longa tradição em mais de 150 países. Apesar de 

igualmente independentes, conforme observa Kopits (2011), as instituições de auditoria são 

responsáveis por conduzir uma detalhada inspeção ex-post da integridade física, financeira e legal 

de todas as entidades do setor público. Em alguns países, tais atividades são complementadas por 

auditorias de performance. Por contraste, a principal função de uma IFI se dá pelo 

acompanhamento e avaliação concomitante e prospectiva acerca de diversos aspectos atinentes à 

condução da política fiscal e suas implicações para o alcance dos objetivos de sustentabilidade. 

Assim, em suma, enquanto as atividades desempenhadas pelas instituições de auditoria pública têm 

um caráter backward-looking, ou seja, são direcionadas a fatos já ocorridos, as IFIs desempenham 

atividades de caráter forward-looking, ou seja, prospectivo. 

 

2.4.2. Relação entre efetividade e possíveis atribuições e características das IFIs 

 

Dois aspectos da maior importância que devem ser levados em conta na implementação 

de uma IFI são a abrangência de atividades que devem desempenhar e a presença de características 

e prerrogativas que possibilitam conferir independência no desempenho de suas atribuições. As 
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diferenças em relação a esses dois aspectos são fundamentais para explicar, em maior ou menor 

grau, a contribuição de tais instituições para a condução da política fiscal. Destaque ainda maior 

deve ser dado à importância da observância de condições que visam garantir independência e 

imparcialidade, tratando-se de aspecto relevante na definição do desenho institucional a ser 

implementado, que deve se adequar, inclusive, ao sistema político de cada país. 

Em relação ao primeiro aspecto, apesar de diferentes possibilidades quanto à 

abrangência das funções atribuídas a uma IFI e à forma de desempenho em casos concretos, a 

literatura aponta de forma convergente, com algumas variações, para um núcleo comum de 

atividades, que abrangem, em suma, os seguintes objetos: 1) compliance das regras e objetivos 

fiscais,  abrange o monitoramento da adequação da implementação de planos orçamentários em 

relação a limites e metas previstas nas regras e planos fiscais de médio prazo; 2) projeções 

orçamentárias e fiscais, podendo apenas elaborar e divulgar cenários próprios,  avaliar as projeções 

que embasam a elaboração do orçamento ou, até mesmo, prover projeções para a elaboração do 

orçamento; 3) estimativa e projeção de custos, benefícios e o impacto fiscal no curto e longo prazo 

de medidas orçamentárias e propostas envolvendo políticas públicas; e 4)  avaliação da 

sustentabilidade da política fiscal, no que tange à adequação de medidas adotadas na condução 

daquela. 

Também é destacado o papel desempenhado pelas instituições fiscais na promoção da 

transparência fiscal, com alguns trabalhos e autores, a exemplo da Comissão Europeia (2014), 

incluindo tal papel no rol de possíveis atribuições desempenhadas pelas IFIs. Porém, o fato é que 

a promoção da transparência não consiste atribuição, mas tão somente um papel que decorre do 

desempenho das atribuições previstas para as IFIs quando prevista a obrigatoriedade de conferir 

publicidade aos trabalhos que são elaborados para atender às atribuições previstas. Há também a 

possibilidade das IFIs fazerem recomendações acerca de aspectos relativos à condução das políticas 

fiscal e orçamentária, que podem ser de observância obrigatória ou não, constituindo portanto em 

possível atribuição de uma IFI. 

Em relação especificamente à função de compliance das regras fiscais, a Comissão 

Europeia (2014) salienta que para as regras fiscais terem sucesso, devem ser suportadas por uma 

base institucional, especialmente no que concerne o processo orçamentário e mecanismos de 

supervisão. As regras fiscais definem restrições intertemporais aos orçamentos anuais com uma 

visão de peso no orçamento anual e nos planos orçamentários de médio prazo, nos casos de países 
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que adotam alguma variante de MTEF. A efetividade de tais regras recai no fato de que a não 

observância pode ser custosa ao governo, tanto por meio de sanções, como pela via reputacional, 

diante da possibilidade de perda da credibilidade. Assim, um avaliador independente, representado 

por uma IFI, é um ingrediente essencial ao arranjo que favorece o efetivo funcionamento das regras 

fiscais, uma vez que não apenas acompanha e avalia de forma concomitante e prospectiva o 

cumprimento das regras fiscais, mas também, publica relatórios e documentos com tais avaliações. 

Adicionalmente, a complexidade da nova geração de regras fiscais e dos MTEFs leva a uma 

dificuldade de compreensão e acompanhamento pelo público geral. Desse modo, uma IFI 

desempenha papel relevante para mitigar o problema de assimetria de informação que pode levar 

governos a anunciar políticas orçamentárias comprometidas com a disciplina fiscal, mas, na 

prática, não adotarem postura compatível. O mesmo raciocínio é válido para as atividades 

referentes à avaliação de custos, benefícios e impacto fiscal de propostas envolvendo políticas 

públicas e análise de sustentabilidade de longo prazo, contribuindo não apenas para mitigar a de 

assimetria de informação e fomentar a transparência como também proporcionar a identificação 

desvios e antecipar eventuais situações de desequilíbrio, podendo forçar a adoção oportuna de 

providências que sejam necessárias pelas autoridades responsáveis pela condução da política fiscal. 

No que tange às projeções macroeconômicas e fiscais que subsidiam o processo 

orçamentário, prudência e plausibilidade são importantes para evitar o otimismo sistemático, um 

dos principais problemas dos orçamentos. Gastos maiores que o planejado usualmente 

comprometem a disciplina fiscal, enquanto cortes de despesa não planejados podem comprometer 

a eficiência. A possibilidade de escrutínio das premissas e metodologias que embasam as projeções 

orçamentárias pelas IFIs também contribuem para evitar o viés otimista, constituindo fator que 

tende a influenciar de forma positiva a qualidade do processo orçamentário. 

Destaca-se que quanto mais abrangente o rol de atividades desempenhadas dentro do 

escopo de funções previstas na literatura para uma IFI, maior é a probabilidade de sucesso de tais 

instituições influenciarem positivamente a política fiscal. 

Em relação a aspectos relevantes de desenho com vistas a conferir adequado grau de 

independência e isenção das IFIs no desempenho de suas funções, primeiramente, destaca-se que 

o consenso no meio acadêmico sobre a necessidade de independência de tais instituições decorre 

do fato de que são designadas para contrapor as distorções e incentivos adversos do sistema político 

que resultam na inconsistência da política fiscal.  
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Conforme destacam Calmfors e Lewis (2011), a literatura e a prática envolvendo 

bancos centrais têm especificado maneiras pelas quais a independência pode ser alcançada para 

instituições de política econômica, as quais poderiam ser replicadas para as IFIs. Tais 

características envolvem, em suma: 1) garantias que vedem qualquer forma de intervenção do 

governo nas atividades desempenhadas por tais instituições; 2) mandato fixo e não renovável para 

os membros do corpo decisório, com duração alternada à prevista para os mandatários; 3) restrições 

quanto à discricionariedade do governo para demitir membros do corpo decisório; 4) garantias 

quanto ao financiamento suficiente e continuado das atividades para que pressões orçamentárias 

não possam ser utilizadas para influenciar as IFIs; 5) definição de procedimentos que visam garantir 

profissionalismo, e não preferências políticas, como a previsão de requisitos mínimos de 

qualificação técnica e experiência profissional prévia para a indicação de membros do corpo 

decisório. 

Aponta-se que as IFIs podem integrar formalmente o governo ou o parlamento, porém, 

destacam que, se por um lado, o fato da IFI estar vinculada ao parlamento dificulta a possibilidade 

de interferência do governo, por outro, o custo político para que parlamentares menos conhecidos 

o façam é menor, dada a menor exposição destes a mídia. Para Kopits (2011), o sistema de governo 

usualmente determina como se dá a independência das IFIs. Enquanto no parlamentarismo, a 

instituição deve ser independente tanto do executivo quanto do legislativo, num sistema 

presidencialista, é suficiente que a instituição seja independente do poder executivo. Apesar de 

responsáveis perante a legislatura, as IFIs não fazem parte daquela, pois são instituições 

permanentes.  

Ainda segundo Kopits (2011), a instituição pode ser dirigida tanto por um indivíduo 

quanto por um conselho, ou comitê, indicado, de preferência, por um comitê legislativo ou pela 

legislatura como um todo. A direção deve ser remunerada de forma profissional, servindo por um 

período pré-determinado não renovável que vai além do mandato do governo, ou seja, que 

extrapole mais de um ciclo eleitoral, devendo a instituição ter equipe técnica própria, mas que 

também pode ser apoiada pela equipe de outras instituições, desde que provada a imparcialidade e 

atendida a necessidade de competência técnica. É importante também que a IFI tenha acesso amplo 

e irrestrito aos dados e informações necessárias para o desempenho de sua missão, o que poderia 

ser amparado por meio de previsão legal.  
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Para Calmfors e Lewis (2011), a escolha de um diretor para um conselho fiscal pode 

ser importante para sua independência, uma vez que sua composição pode influenciar tal atributo, 

podendo ter repercussão também sobre a capacidade técnica. Assim, a exclusão de políticos ativos 

é óbvia. Kopits (2011) vai além e afirma que os dirigentes da IFI não devem ter afiliação política 

ativa, devendo ser livres de qualquer conflito de interesses, na substância e na aparência. 

 

2.4.3. Considerações adicionais 

 

Para que as IFIs evoluam e sejam efetivas no alcance de seus objetivos, não basta 

apenas que as atribuições e as garantias institucionais necessárias para conferir a independência à 

atuação de tais instituições estejam apenas previstas na legislação. 

Na fase inicial, que pode durar mais de uma ou duas mudanças de governo, a instituição 

tem que provar sua atuação não partidária e competência técnica, conforme destaca Kopits (2011). 

Tal demonstração é importante para que a IFI ganhe apoio da opinião pública, da mídia e outras 

instituições, com vistas ao alcance de credibilidade no cumprimento de sua missão. Conforme 

Debrun (2011), tornando-se uma fonte confiável sobre situação geral da política fiscal, as IFIs 

podem auxiliar os eleitores a identificar desvios ex post relacionados a políticas indesejadas e tornar 

os decisores políticos responsáveis. 

Ademais, conforme observa Kopits (2011), assim que criada, uma IFI deve se 

promover e iniciar o desempenho de suas competências com vistas a estabelecer reputação e ganhar 

apoio público, pois não deve ser levado em conta que o papel e atribuições de uma nova instituição 

serão prontamente compreendidos, sua posição não partidária confiada e seus efeitos benéficos 

compreendidos sem que haja provas. Agilidade na implementação de suas atribuições é da maior 

importância, com vistas a ganhar respeito e proteção das ameaças a sua existência. 

Outro aspecto importante para o sucesso das IFIs, segundo Kopits (2011) é que estas 

devem desenvolver canais de comunicação efetivos o quanto antes, especialmente através da mídia, 

dado que tais instituições podem apenas ter influência sobre a política fiscal por meio da dissuasão, 

uma vez que não dispõem de meios de coerção que possibilitem a imposição de sanções legais ou 

outras medidas punitivas. Assim, deve-se aproveitar os meios de comunicação que, por sua vez, 

podem funcionar como canal disseminador de estudos e avaliações acerca da política fiscal feitas 

pelas IFIs perante o público em geral e autoridades, que podem exercer pressão tempestiva e 
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oportuna sobre o governo para que se comporte de forma transparente e responsável na busca por 

maior credibilidade na condução da política fiscal. 

 

2.5. Procedimentos orçamentários 

 

Ao possibilitarem adequado suporte à operacionalização de outros componentes das 

estruturas de governança fiscal, como as regras fiscais e MTEFs, procedimentos relacionados à 

elaboração, aprovação e execução dos orçamentos são apontados em alguns trabalhos como o 

quarto componente das estruturas de governança fiscal nacionais. Em tal linha, Giosi et al. (2014) 

destacam que pesquisadores têm notado que algumas características dos procedimentos 

orçamentários têm influenciado a eficiência da despesa pública e a capacidade de alcançar metas 

orçamentárias fixadas ex-ante, contribuindo de forma relevante para a performance orçamentária. 

Com base numa revisão da literatura empírica, a Comissão Europeia (2010) e Giosi et 

al.(2014) apontam um conjunto de características relacionadas aos procedimentos orçamentários 

que são relevantes para a efetividade das estruturas de governança fiscal, quais sejam: 1) realismo 

nas projeções orçamentárias; 2) adoção de mecanismos que permitem estender o horizonte de 

planejamento orçamentário para bases plurianuais; 3) centralização do processo orçamentário nos 

estágios de elaboração e execução; 4) adoção de uma abordagem top-down na elaboração do 

orçamento; 5) ampla transparência fiscal e orçamentária; e 6) foco em resultados. 

Conforme já abordado, a prudência e plausibilidade das projeções de agregados 

macroeconômicos, fiscais e orçamentários que embasam a elaboração do orçamento são 

importantes para evitar o otimismo sistemático das projeções orçamentárias. Destaca-se a 

importância de tal elemento para o bom funcionamento de outros componentes das estruturas de 

governança fiscal, como regras fiscais e MTEFs, uma vez que projeções orçamentárias inadequadas 

podem comprometer os planos fiscais de médio prazo e ameaçar o não cumprimento de metas e 

limites definidos para as regras fiscais no curto prazo, tratando-se, portanto, de um requisito da 

maior importância para efetividade desses dois componentes das estruturas de governança. Uma 

das alternativas propostas pela literatura para evitar o viés otimista nas premissas econômicas que 

balizam as projeções de receita e despesa que integram o orçamento é a transferência de tal 

incumbência para uma instituição fiscal independente. Porém, cabe observar que a eliminação do 

viés otimista não necessariamente afasta a incerteza que é intrínseca a qualquer tipo de projeção. 
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Outra alternativa se dá pela possibilidade das premissas serem revisadas por uma IFI. A 

transparência das premissas e metodologias que embasam as projeções orçamentárias também 

podem contribuir para evitar o viés otimista, uma vez que possibilita o escrutínio e a validação dos 

números pelo parlamento, por tribunais de contas, instituições fiscais independentes e pelo público 

em geral, gerando incentivos para que seja adotada uma posição mais realista nas projeções. 

Diante da incerteza inerente a qualquer tipo e projeção, a literatura recomenda a adoção 

de uma postura conservadora, seja por meio da não alocação de parcela da receita projetada a 

despesas específicas, possibilitando, portanto, a constituição de reservas16 para fazer frente a 

eventos inesperados que possam levar à frustação de receitas ou a um nível de despesa maior que 

o projetado, seja por meio da definição de uma margem de segurança nas projeções. Conforme 

assinala a Comissão Europeia (2007), um fator de sucesso quando se trata de reservas é ter regras 

claras quanto à utilização destas, com vistas a restringir o direcionamento ao financiamento de 

novos gastos. 

A centralização do processo orçamentário é outro elemento que influencia 

significativamente o desempenho fiscal, uma vez que a fragmentação do processo de elaboração 

por múltiplos atores tende a resultar em gastos excessivos que levam ao viés deficitário, associados 

ao common pool problem. Conforme observam Giosi et al. (2014, p.106), tal problema é comum 

em estruturas em que a decisão sobre despesas se dá de forma fragmentada por múltiplos centros 

de custo autônomos representados pelas diversas agências governamentais, que internalizam os 

benefícios, mas não consideram os custos associados ao aumento das despesas, como uma eventual 

elevação da carga tributária ou da dívida. Assim, caberia à autoridade máxima responsável pela 

condução da política fiscal, geralmente o chefe de governo ou ministro das finanças, a decisão final 

sobre questões orçamentárias. Abrange, inclusive, a possibilidade da autoridade máxima 

responsável pela condução da política fiscal em limitar emendas parlamentares feitas ao orçamento. 

No que tange à centralização durante a fase de execução, um dos aspectos centrais se 

dá pela possibilidade da autoridade orçamentária em sequestrar fundos durante a implementação 

do orçamento e da possibilidade de acompanhar e avaliar a implementação do orçamento pelos 

ministérios setoriais. Tratam-se de procedimentos que possibilitam a autoridade orçamentária 

intervir na gestão orçamentária dos ministérios setoriais com vistas ao alcance de objetivos 

relacionados ao cumprimento de metas fiscais e de performance.  

                                                                 
16 Usualmente denominadas de reservas de contingência. 
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A adoção de uma abordagem top-down na elaboração do orçamento busca evitar as 

desvantagens de uma abordagem bottom-up, que tende à expansão dos gastos públicos, uma vez 

que os ministérios ou órgãos setoriais tendem a demandar mais recursos que o necessário diante da 

não existência de incentivos para que reduzam a demanda por recursos. Na abordagem top-down, 

a definição dos objetivos orçamentários é amplamente ligada à restrição orçamentária geral e à 

implementação de limites para a despesa fixados em nível ministerial ou setorial, cabendo aos 

ministérios o detalhamento das respectivas propostas orçamentárias.. Uma vez que cabe aos 

ministérios setoriais o detalhamento das respectivas propostas com base num valor restrito ex ante, 

espera-se que haja incentivos apropriados para uma alocação mais eficiente dos recursos. A 

observância de tal dinâmica se replica para os MTEFs, uma vez que a definição para os tetos de 

gastos para o médio prazo busca a compatibilização com uma restrição orçamentária geral, que 

decorre, geralmente, de metas e limites definidos pelas regras fiscais.  

Quanto à adoção de ferramentas que estendem o prazo do planejamento orçamentário 

para além do horizonte anual, entende-se que os MTEFs constituem componente específico das 

estruturas de governança que atendem adequadamente tal finalidade. Portanto, a previsão de tal 

característica na dimensão relativa a procedimentos orçamentários resultaria numa sobreposição 

nas estruturas de governança. Ademais, entende-se que a existência de um planejamento 

orçamentário plurianual implica, em algum grau, na existência de um MTEF. 

Outra característica que é particularmente importante para a qualidade do processo 

orçamentário se refere à possibilidade de escrutínio da política orçamentária e fiscal pelo público 

em geral, permitindo avaliar não só a acurácia do orçamento, quanto também o impacto provável 

das políticas que são propostas. Segundo a Comissão Europeia (2007), alguns elementos-chave que 

permitem um adequado nível de transparência orçamentária abordados pela literatura são: a 

publicação sistemática e oportuna da proposta orçamentária e de relatórios contábeis; ampla 

abrangência de cobertura dos relatórios orçamentários, contemplando fundos extraorçamentários, 

gastos tributários e demais obrigações off-budget, inclusive passivos contingentes na forma de 

concessão de garantias e de obrigações relativas a contratos de parceria pública-privada (PPPs); 

divulgação de premissas macroeconômicas e modelos utilizados nas projeções orçamentárias; 

possibilidade do Poder Legislativo desempenhar o escrutínio da proposta orçamentária, o que 

requer, inclusive, prazo e recursos adequados para avaliar e discutir a proposta orçamentária, e 

dispor de instrumentos que permitam responsabilizar o governo pela sua implementação. 
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A orçamentação baseada em resultados pressupõe que a alocação de recursos é baseada 

em resultados finais e não em produtos ou insumos. Tal abordagem é geralmente implementada 

por meio da adoção generalizada da metodologia de análise custo-benefício, que visa garantir que 

potenciais benefícios e custos de propostas alternativas envolvendo novos programas e políticas 

sejam comparados ex ante com vistas a uma composição mais eficiente da despesa. 

Por fim, Giosi et al. (2014), ao propor a construção de um índice geral para avaliar as 

estruturas de governança fiscal, que será abordado em mais detalhe na seção 2.6, conclui que a 

característica relativa à orçamentação baseada em performance, ou resultados, é capturada pelas 

demais características associadas a outros componentes das estruturas de governança fiscal, 

resultando, portanto, na exclusão de tal característica da composição do índice geral. Há que se 

considerar, conforme já apontado, que tal característica também está associada a fases mais 

avançadas de um MTEF, guardando, portanto, relação direta com tal dimensão. Assim, apesar da 

importância de tal característica para a performance fiscal, sobretudo, no que tange implicações 

relacionadas à eficiência alocativa e técnica, considerar tal aspecto na dimensão relativa aos 

procedimentos orçamentários significaria replicar o que já é captado por outro componente das 

estruturas de governança fiscal. 

 

2.6. Índices de avaliação das estruturas de governança fiscal e seus componentes 

 

Enquanto alguns trabalhos apenas indicam ou prescrevem, de forma positiva, 

elementos e práticas a serem adotados com vistas a uma maior efetividade dos arranjos de 

governança fiscal, outros estudos buscam, por meio do cálculo de índices sintéticos, avaliar e 

ranquear as estruturas de governança e/ou seus componentes segundo características e 

configurações desejáveis. Mesmo diante das diferenças entre as duas abordagens, verifica-se certo 

consenso em torno da composição geral no que tange aos principais elementos, características e 

demais aspectos que dariam suporte ao bom funcionamento das estruturas de governança fiscal 

domésticas. Porém, o nível de detalhamento pode variar significativamente, com alguns trabalhos 

se aprofundando mais que outros em questões procedimentais e/ou de desenho dos principais 

elementos que compõem as estruturas de governança e como se dá a integração entre estes. 

A presente seção busca evidenciar as características e aspectos capturados por alguns 

índices construídos para avaliar as dimensões das estruturas de governança fiscal. Busca-se, 
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complementarmente, apontar outras características indicadas frequentemente pela literatura para 

cada uma das dimensões avaliadas, abordadas nas seções anteriores do presente capítulo, mas não 

capturadas pelos índices apresentados nesta seção. 

 

2.6.1. Regras fiscais 

 

Schaechter et al. (2012) propõem a construção de índices para avaliar as regras fiscais, 

com base nas respectivas características e na existência de suporte de outros arranjos 

frequentemente apontados pela literatura como componentes das estruturas de governança fiscal, 

como MTEFs, IFIS, e aspectos procedimentais relacionados ao processo orçamentário e de gestão 

fiscal. As características avaliadas estão divididas em cinco categorias, quais sejam: 1) base legal; 

2) cobertura; 3) enforcement; 4) suporte de instituições e procedimentos; e 5) flexibilidade. Para 

cada categoria, avaliam-se características específicas por meio da atribuição de pontos. Nos casos 

em que a presença da caraterística associada a cada categoria é verificada ou não, atribui-se uma 

pontuação de, respectivamente 1 ou 0. Porém, no caso da categoria relativa à base legal, em que há 

maior variação, a pontuação atribuída pode variar de 1 a 4, e no caso da categoria referente à 

cobertura, a pontuação atribuída pode variar de 1 a 2. Uma maior pontuação obtida para cada 

categoria avaliada reflete a presença de características que dariam o adequado suporte a efetividade 

das regras fiscais, conforme indicado em estudos anteriores, como, por exemplo, Kumar et al. 

(2009) e Debrun et al. (2008). O quadro 1 indica as pontuações que são atribuídas a cada uma das 

características presentes em cada categoria avaliada para fins do computo do índice de regras 

fiscais: 

 

Quadro 1 – Índice de Regras Fiscais (Schaechter et al., 2012) 

Pontuação atribuída às características gerais das regras fiscais para a composição do Índice de 

Regras Fiscais proposto por Schaechter et al. (2012). 

 

1) Base Legal: Qual é o nível mais alto da base legal que suporta a regra fiscal?  

    - Compromisso Político (1 ponto). 

    - Acordo de Coalizão (2 pontos). 

    - Legal (3 pontos). 

    - Constitucional (4 pontos). 
 

2) Cobertura: Qual é a abrangência governamental de cobertura da regra? 

    - Governo Central (1 ponto). 

    - Governo Geral ou o Setor Público Amplo (2 pontos). 
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3) Enforcement: Há mecanismos de enforcement implementados? 

    - Procedimentos formais de enforcement (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto). 

    - Mecanismos de monitoramento e compliance externos ao Governo (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto). 
 

4) Instituicões e Procedimentos: Há instituições e procedimentos que dão suporte as regras? 

    - Tetos plurianuais para a despesa fixados/MTEFs (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto). 

    - Lei de Responsabilidade Fiscal (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto). 

    - Órgão independente fixa premissas para elaboração de projeções orçamentárias (Sim: 1 ponto, Não: 

0 ponto). 

    - Órgão Independente monitora a implementação do orçamento (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto) 
 

5) Flexibilidade: Há mecanismos de flexibilização em vigor? 

    - Cláusulas de escape bem definidas (Sim: 1, Não: 0 ponto). 

    - Resultado orçamentário definido em termos ajustado ao ciclo (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto). 

 Fonte: Elaboração própria, com base em de Schaechter et al. (2012). 
 

Como há diferentes tipos de regra fiscal, a depender do agregado fiscal de referência 

(dívida, resultado, despesa ou receita) para o qual é definido uma meta ou limite, e, que, 

usualmente, combina-se mais de um tipo de regra, Schaechter et al. (2012) propõe a criação do 

Índice Geral de Regras Fiscais (Overall Fiscal Rule Index) que combina o cálculo de subíndices 

para cada tipo de regra vigente em cada país, segundo critérios listados no quadro 1. Para a 

composição do índice geral, atribui-se pesos decrescentes ao subíndice calculado para cada uma 

das regras adotadas por cada país, uma vez que se espera que a adoção sucessiva de regras 

adicionais representa ganhos marginais decrescentes em termos de efetividade. Assim, quanto 

maior a relação direta da regra com objetivos de sustentabilidade da dívida, maior o peso atribuído 

ao subíndice relativo a cada tipo de regra adotada em cada caso concreto. Assim, atribui-se um 

peso maior a regras que limitam a dívida, e, sucessivamente, para regras que limitam o resultado 

orçamentário, a despesa e, por último, a receita. 

Ainda segundo Schaechter et al. (2012), deve-se alertar que a avaliação de regras 

fiscais por meio de índices assume que diferentes características das regras fiscais são igualmente 

relevantes, porém, não parece ser o caso, pois as circunstâncias específicas de cada país podem 

remeter a diferentes necessidades. Assim, dada a ausência de uma base teórica consolidada que 

permita determinar os pesos a serem atribuídos às diferentes características consideradas no cálculo 

do índice, sua robustez foi testada por meio técnicas aleatórias para determinação de pesos com 

base em diferentes premissas, permitindo concluir que a incerteza quanto aos pesos atribuídos aos 

seus componentes não remete a mudanças significativas na avaliação. É destacado também que um 

genuíno comprometimento com a disciplina fiscal é um fator chave para o sucesso na 

implementação de uma regra fiscal, e que o alcance de uma pontuação elevada no índice pode 
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coexistir com problemas de performance fiscal, pois a presença de características desejáveis não 

necessariamente implica numa efetiva implementação. 

Porém, numa avaliação preliminar, a avaliação por meio do Índice Geral sugere que as 

regras fiscais acompanhadas por um arranjo mais amplo, que envolve os demais componentes 

apontados pela literatura para as estruturas de governança fiscal, como MTEFs, IFIs, além de 

alguns aspectos relacionados a procedimentos orçamentários e de gestão fiscal, estão associadas a 

uma melhor performance fiscal, dada a constatação de uma correlação negativa entre o Índice Geral 

de Regras Fiscais e a variação da dívida, proxy utilizada para avaliar a conexão com a 

sustentabilidade fiscal, para o período analisado.  

Em iniciativa similar, porém mais abrangente e com um nível de detalhamento maior, 

o Diretório Geral para Assuntos Financeiros e Econômicos da Comissão Europeia construiu 

índices17 que visam avaliar as três dimensões que integram as estruturas de governança fiscal dos 

países membros, quais sejam: i) Regras Fiscais Numéricas; ii) MTBFs18; e iii) IFIs. 

No que tange à dimensão relacionada a regras fiscais numéricas, a Comissão Europeia 

desenvolveu dois índices. Um que visa capturar a capacidade de cada tipo de regra fiscal adotada 

nos casos concretos em conter desequilíbrios orçamentários com base em características 

específicas adotadas em cada caso, denominado de Fiscal Rule Strength Index (FRSI)19, ou Índice 

de Força das Regras Fiscais. O outro índice desenvolvido pela Comissão Europeia, o Fiscal Rule 

Index (FRI), ou Índice de Regras Fiscais, é derivado a partir da soma ponderada dos FRSIs 

calculados para os diferentes tipos de regra fiscal adotados por cada país, ajustados pelo percentual 

de cobertura do Governo Geral em cada caso. No caso de adoção de mais de uma regra, atribui-se 

pesos de, respectivamente, 1, 1/2, 1/3 e 1/4, para cada regra, conforme a força calculada por meio 

do FRSI. Assim como Schaechter et al. (2012), o peso decrescente justifica-se pelo benefício 

marginal decrescente obtido com a adoção de regras adicionais. 

O FRSI avalia as características das regras fiscais com base em cinco grupos de 

aspectos, ou critérios, que possibilitam captar a capacidade das regras fiscais no cumprimento dos 

                                                                 
17 A metodologia dos índices pode ser acessada por meio do sítio eletrônico https://ec.europa.eu/info/business-economy-

euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-governance-eu-member-states/what-fiscal-governance_en. Acessado em 23 de 

setembro de 2017. 
18 A Comissão Europeia adota o termo MTBF como sinônimo do termo MTEF para fins de computo do Índice de Qualidade dos 

MTBFs. 
19 Informações adicionais em https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-

governance-eu-member-states/numerical-fiscal-rules-eu-member-countries_en#the-fiscal-rule-strength-index-frsi. Acessado em 23 

de setembro de 2017. Acessado em 23 de setembro de 2017. 
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seus objetivos, quais sejam: i) base legal; ii) caráter vinculativo; iii) órgãos de monitoramento e 

enforcement; iv) mecanismos de correção; e v) resiliência a choques. Os cinco critérios avaliados 

encontram-se detalhados no quadro 2 com as respectivas pontuações que podem ser atribuídas 

conforme as características observadas em cada caso, devendo a pontuação total alcançada em cada 

critério ser padronizada para ficar entre 0 e 1. A pontuação total referente ao FRSI é equivalente à 

soma da pontuação obtida em cada um dos critérios. 

 

Quadro 2 - Índice de Força das Regras Fiscais - FRSI da Comissão Europeia 

Índice de Força das Regras Fiscais - FRSI da Comissão Europeia 

Critérios e Pontuação 

 

1) Base estatutária/legal da regra 

    - Constitucional (3 pontos) 

    - Ato legal, por exemplo, Lei de Responsabilidade Fiscal ou Lei de Finanças Públicas (2 pontos); 

    - Acordo de coalizão ou acordo firmado entre diferentes níveis governamentais, e não prevista 

num  ato legal (1 ponto); 

    - Compromisso político declarado pelo governo ou por uma autoridade governamental (0 ponto). 
 

2) Possibilidade de ajustar ou revisar os objetivos 

    - A meta ou limite da regra, conforme definido na legislação, não pode ser alterada ou suspensa 

temporariamente, a não ser em situações bem definidas por cláusulas de escape, por exemplo (3 

pontos). 

    - a meta ou limite podem ser mudados apenas com aprovação parlamentar (2 pontos) 

    - o governo pode alterar unilateralmente a regra, mas tem a obrigação legal de justificar 

publicamente a alteração (1 ponto) 

    - o governo pode alterar a regra a qualquer momento: a base estatutária da regra contém 

meramente princípios gerais relacionados à obrigação do governo ou autoridade relevante definir as 

metas ou limites. (0 ponto) 
 

3) Natureza do órgão responsável pelo monitoramento e mecanismos de correção 
     

    A pontuação do critério 3 é dada pela simples média dos 2 elementos a seguir: 
 

    Natureza do órgão responsável pelo monitoramento do da observância da regra: 
 

    - Autoridade independente, como um conselho ou instituição fiscal independente (3 pontos) 

    - Corte ou tribunal de contas (em caso de não haver uma IFI) e/ou parlamento (2 pontos) 

    - Ministério das Finanças ou outro órgão governamental (1 ponto) 

    - Não há monitoramento regular público da regra (não há relatório sistemático que avalia o 

cumprimento da regra)  (0 ponto) 

    Elemento adicional: A pontuação desse subcritério pode ser aumentada em 1 ponto em caso de 

haver compliance em tempo real da regra, como, por exemplo, a existência de mecanismos de alerta 

em relação ao risco de não cumprimento da regra. 
 

    Natureza do órgão responsável pelo monitoramento do mecanismo de correção em caso de desvio 

da regra:  
 

    - Autoridade independente, como, por exemplo, um conselho fiscal ou tribunal de contas com o 

mandato para tanto (3 pontos) 

    - Tribunal de contas e/ou parlamento (2 pontos) 

    - Ministério das Finanças ou outro órgão governamental (1 ponto) 

    - Não há órgão específico responsável pelo monitoramento do mecanismo de correção (0 ponto)    
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A pontuação para o critério 3 é aumentada se: 

    - Há um órgão independente que provê ou endossa as projeções macroeconômicas e orçamentárias 

oficiais que são levadas em conta na elaboração do orçamento anual (2 pontos) 

    - Há um órgão independente que provê ou endossa as projeções macroeconômicas ou 

orçamentárias oficiais que são levadas em conta na elaboração do orçamento anual (1 ponto) 
 

4)  Mecanismo de correção em casos de desvios da regra 

    - O mecanismo de correção é acionado automaticamente e há regras pré-determinadas que 

enquadram a sua natureza / tamanho e cronograma. A automatização implica a existência de critérios 

bem definidos para determinar a ocorrência de desvio e ativação de medidas corretivas (4 pontos) 

    - O mecanismo de correção é acionado automaticamente mas não há regras pré-determinadas que 

enquadram a sua natureza, tamanho e cronograma (3 pontos) 

    - O mecanismo de correção não é acionado automaticamente, mas há regras pré-determinadas que 

enquadram a sua natureza, tamanho e cronograma (2 pontos) 

   - O mecanismo de correção não é acionado automaticamente e não há regras pré-determinadas que 

enquadram a sua natureza, tamanho e cronograma, mas o governo é obrigado a tomar ou apresentar 

medidas corretivas perante o parlamento ou autoridade relevante.  (1 ponto) 

    - O mecanismo de correção não é acionado automaticamente e não há regras pré-determinadas 

que enquadram a sua natureza, tamanho e cronograma, e o governo não é obrigado a tomar ou 

apresentar medidas corretivas perante o parlamento ou autoridade relevante (0 ponto) 
 

5) Resiliência a choques ou eventos fora do controle do governo 

 

    - A regra contém cláusulas de escape bem definidas? (sim: 1 ponto; não: 0 ponto)  

    - Há uma margem orçamentária definida em relação a regras, como, por exemplo, a despesa 

planejada sendo definida abaixo do nível definido para o teto das despesas, ou uma margem de 

segurança relacionada aos Objetivos de Médio Prazo (Medium Term Objectives – MTO) que está 

inscrita na legislação nacional? (Sim: 1, Não: 0 ponto) 

    - As metas ou limites são definidos em termos ajustados ao ciclo ou se ajustam ao ciclo de alguma  

     maneira, como, por exemplo, no caso de metas definidas para o ciclo? (Sim: 1, Não: 0 ponto) 

    - Há exclusões da regra na forma de itens que estão fora do controle das autoridades, no mínimo, 

no curto prazo, como, por exemplo, juros, auxílio-desemprego? (Sim: 1 ponto; Não: 0 ponto) 

                Fonte: Elaboração Própria, com base na metodologia de cálculo do FRSI da Comissão Europeia. 
 

Com uma maior abrangência e detalhamento em relação a critérios específicos, quando 

comparado ao índice proposto por Schaechter et al. (2012), o FRSI engloba as principais 

características apontadas pela literatura como desejáveis para um adequado funcionamento das 

regras fiscais, e, apesar de não considerar no seu cômputo a cobertura governamental, tal 

deficiência seria suprida por meio do FRI. Além do mais, apesar de não endereçar a questão 

plurianual, como feito em Schaechter et al. (2012), a Comissão Europeia construiu um índice 

específico para avaliar a qualidade dos MTBFs, levando em conta como se dá a relação entre o 

orçamento e os planos fiscais de médio prazo. Um ponto que pode ser passível de crítica se refere 

ao fato do índice atribuir pontuação positiva à exclusão de itens de despesa que estão fora do 

controle do governo no curto prazo, dado como exemplo o pagamento de juros ou do seguro-

desemprego. Tal característica pode comprometer a relação da regra com objetivos de 

sustentabilidade fiscal, conforme apontam alguns autores destacados no presente trabalho. 
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Ademais, em países com elevado grau de rigidez da despesa, a exclusão de tais tipos de gastos na 

apuração da regra tende a comprometer sua efetividade na busca da disciplina fiscal conforme já 

apontado. Porém, outros autores apontam que é desejável preservar investimentos e outros gastos 

que tenham caráter pró-crescimento econômico. O fato é que a exclusão de alguns itens da regra 

fiscal deve ser avaliada com parcimônia para que a efetividade da mesma não seja comprometida. 

 

 2.6.2. MTEFs 

 

Para o segundo componente das estruturas de governança fiscal, os MTBFs20, a 

Comissão Europeia desenvolveu o Índice de Qualidade dos Quadros Orçamentários de Médio 

Prazo, ou Index of the Quality of Medium-Term Budgetary Frameworks21 em inglês, que visa 

capturar a qualidade, ou força, dos MTBFs adotados em cada país membro, com base nas seguintes 

dimensões de avaliação: i) cobertura das metas e limites abrangidos nos planos fiscais de médio 

prazo; ii) alinhamento entre metas e limites previstas nos planos fiscais de médio prazo com os 

orçamentos anuais; iii) envolvimento do legislativo na preparação e aprovação dos planos fiscais 

de médio prazo; iv) envolvimento das instituições fiscais independentes na preparação dos planos 

fiscais de médio prazo; e v) nível de detalhamento dos planos fiscais de médio prazo. O índice de 

Qualidade dos MTBFs para cada país é calculado a partir da mediana das pontuações normalizadas 

obtidas em cada uma das dimensões que compõe o índice. 

 

Quadro 3 – Índice de Qualidade dos MTBFs da Comissão Europeia 

Índice de Qualidade dos MTBFs – Comissão Europeia 

Cálculo da Pontuação para as 5 Dimensões 

 

1) Cobertura dos limites e metas incluídas nos Planos fiscais de médio prazo nacionais     
    - Mais de 90% do Governo Geral (3 pontos) 

    - Entre 70% e 90% do Governo Geral (2 pontos) 

    - Entre 50% e 70% do Governo Geral (1 ponto) 

    - Menor que 50% do Governo Geral (0 ponto) 
 

A pontuação é suplementada em mais 1 ponto em caso de haver alguma forma de coordenação entre 

os níveis subnacionais de governo que definam metas plurianuais (aplicável somente no caso em 

que vários setores do governo são cobertos por um plano de médio prazo). 
 

                                                                 
20 O termo MTBF é adotado de forma equivalente ao termo MTEF pela Comissão Europeia para fins de cálculo do Índice de 

Qualidade dos MTBFs.  
21 Informações adicionais em: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-

governance-eu-member-states/medium-term-budgetary-framework_en#index-on-the-quality-of-medium-term-budgetary-

framework. Acessado em 23 de setembro de 2017. 
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2) Conexão entre metas e tetos incluídos nos planos fiscais de médio prazo e os orçamentos 

anuais:  
    - Arranjo fixo, em que o orçamento anual deve respeitar, por lei ou na prática, os limites definidos 

nos planos fiscais de médio prazo, não podendo excedê-los em nenhuma circunstância (4 pontos). 

    - O orçamento anual pode apenas desviar-se dos planos fiscais de médio prazo desde que o 

resultado orçamentário anual fique inalterado, como, por exemplo, no caso em que despesas 

adicionais são compensadas por um aumento na receita ou por uma redução em outras despesas, ou 

o resultado orçamentário estrutural não seja revisado (3 pontos). 

    - O orçamento anual pode desviar apenas dos planos fiscais de médio prazo em circunstâncias 

específicas, como, por exemplo, mudanças na despesa com pensões, seguro-desemprego, mudanças 

substanciais nas projeções macroeconômicas, entre outros (2 pontos). 

    - Os planos fiscais de médio prazo constituem a base em que o orçamento é preparado, mas 

desvios possíveis devem ser explicados publicamente (1 ponto). 

    - Arranjo flexível em que os planos de médio prazo são apenas indicativos (0 ponto). 
 

A pontuação é suplementada em mais 1 ponto em caso de haver alguma forma de coordenação entre 

os níveis subnacionais de governo que definam metas plurianuais (aplicável somente no caso em 

que vários setores do governo são cobertos por um plano de médio prazo). 
 

3) Envolvimento do parlamento ou uso de um acordo de coalização na preparação de um plano 

fiscal de médio prazo nacional:         

    - Os planos fiscais de médio prazo são aprovados pelo parlamento ou são apoiados por um acordo 

de coalizão (3 pontos). 

    - Os planos fiscais de médio prazo não são aprovados pelo parlamento, mas são apresentados e 

discutidos formalmente (2 pontos). 

    - Os planos fiscais de médio prazo não são apresentados e discutidos com o parlamento, mas são 

encaminhados para conhecimento (1 ponto). 

    - Não há interação (0 ponto). 
 

4) Envolvimento de uma instituição fiscal na preparação de planos fiscais de médio prazo: 
    - Uma IFI produz, endossa ou avalia tanto as projeções plurianuais macroeconômicas quanto 

orçamentárias, e emite opinião pública sobre as medidas políticas incluídas nos planos fiscais de 

médio prazo (3 pontos). 

    - Uma IFI produz, endossa ou avalia tanto as projeções plurianuais macroeconômicas quanto 

orçamentárias, ou emite opinião pública sobre as medidas políticas incluídas nos planos fiscais de 

médio prazo (2 pontos). 

    - Uma IFI apenas produz, endossa ou avalia as projeções plurianuais macroeconômicas mas não 

produz, endossa ou avalia as projeções orçamentárias plurianuais ou emite opinião pública sobre as 

medidas políticas incluídas nos planos fiscais de médio prazo (1 ponto). 

    - Não há uma IFI envolvida no processo de preparação de planos fiscais (0 ponto). 
 

A pontuação total dessa dimensão é suplementada por 1 ponto no caso do Ministério das Finanças 

ser obrigado tanto a seguir as opiniões e recomendações da IFI quanto em relação às projeções e/ou 

medidas propostas ou explicar publicamente em caso de não segui-las. 

Nota: O envolvimento de uma instituição fiscal é considerado para fins de pontuação tanto em caso 

do mandato estar previsto por lei ou decorrente de prática comum.     

         

5) Nível de detalhe incluído nos planos fiscais de médio prazo: 

A pontuação dessa dimensão é obtida pela soma da pontuação obtida nos elementos abaixo. 

    - Há um detalhamento das projeções totais da receita e da despesa por seus principais 

componentes? (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto); 

    - O plano fiscal de médio prazo proporciona explicação detalhada sobre as projeções de receita e 

despesa e seus componentes? (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto) 

     - O impacto das principais políticas e reformas na linha de base é quantificado para o período do 

plano? (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto) 

     - O plano fiscal de médio prazo provê explicações detalhadas sobre o impacto orçamentário de 

cenários macroeconômicos alternativos? (Sim: 1 ponto, Não: 0 ponto) 

   Fonte: Elaboração própria, com base em metodologia da Comissão Europeia. 
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Em estudo que compara o índice de qualidade dos MTBFs calculado para países da 

União Europeia com a evolução da dívida no período de 2009 a 2013, a Comissão Europeia (2014, 

p. 70) indica que há uma correlação negativa entre as duas variáveis, sugerindo que, no médio 

prazo, MTBFs, quando implementados adequadamente, podem contribuir para a disciplina fiscal.  

Numa abordagem positiva, em que define um guia para boas práticas relacionadas à 

implementação de um MTEF, o Wolrd Bank (2013) vai além e recomenda que os limites ou tetos 

de dívida e resultado orçamentário definidos num MTEF devem ser estabelecidos com base num 

modelo de análise de sustentabilidade fiscal. Assim, extrapola o horizonte temporal previsto no 

índice construído pela Comissão Europeia, que avalia apenas a integração entre o orçamento e os 

planos fiscais de médio prazo. Apesar de ser um aspecto importante a ser considerado num 

referencial geral para avaliação de um MTEF, nos casos em que uma instituição fiscal independente 

faça a avaliação de sustentabilidade do orçamento e dos planos fiscais, tal quesito pode ser 

dispensável na avaliação isolada da qualidade de um MTEF. Porém, em caso de não haver uma IFI 

ou Conselho Fiscal com tal mandato, seria importante incluir tal quesito no rol de características 

desejáveis. 

Ademais, cabe destacar que o índice construído pela Comissão Europeia não considera, 

de forma direta, questões relativas à eficiência alocativa e eficiência técnica que são endereçadas 

pelas fases mais avançadas de um MTEF, uma vez que o foco se concentra no aspecto fiscal e em 

características e requisitos gerais que visam conferir adequada cobertura, abrangência, 

consistência, apoio político, transparência e qualidade do processo. Assim, uma possível melhoria 

do índice poderia ser dada pela identificação da fase em que se encontra o MTEF por meio da 

avaliação do efetivo enquadramento às características gerais associadas às fases mais avançadas 

do MTEF em cada caso, uma vez que há evidências de que quanto mais avançado o MTEF, maior 

a sua efetividade, conforme apontam o World Bank (2013) e Vlaicu et al. (2014). A incorporação 

de tal quesito poderia proporcionar uma avaliação mais precisa dos MTEFs pelo índice construído 

pela Comissão Europeia. Assim, como no caso do FRI, as características apontadas pelo Índice de 

Qualidade dos MTBFs, incorporando a verificação de fase adotada para o MTEF, poderiam servir 

como um referencial geral para avaliação e comparação dos MTEFs, uma vez que abarcaria os 

principais elementos e características apontados pela literatura teórica e empírica como 

determinantes da efetividade de um MTEF. 
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2.6.3. IFIs 

 

No que tange à terceira dimensão das estruturas de governança fiscal, foi introduzido, 

em 2016, o Índice de Escopo das Instituições Fiscais, ou Scope Index of Fiscal Institutions (SIFI)22, 

que toma por base seis grupos de atividades, e objetiva medir a abrangência das atribuições 

previstas para as IFIs, segundo tal tipologia: i) monitoramento da política fiscal e das regras fiscais; 

(ii) estimativa/projeção de custos das propostas envolvendo políticas públicas; (iii) projeções 

macroeconômicas e orçamentárias; (iv) analise da sustentabilidade de longo prazo das políticas 

públicas; (v) promoção da transparência fiscal; e (vi) recomendações normativas em matéria de 

política fiscal. Tal índice oferece uma relevante imagem do mandato das várias instituições fiscais 

dos países da União Europeia, porém, não deve ser tomado como uma proxy plena da efetividade 

das IFIs. A abrangência de tais atividades está alinhada ao mandato indicado tanto por Calmfors e 

Lewis (2011) e Kopits (2011). Cabe destacar também que quanto mais amplo o mandato de uma 

IFI, maior a possibilidade de impactar a política fiscal, conforme observa Debrun (2011).  

A presença de cada uma das atividades recebe uma pontuação de 1, que é multiplicada 

por um coeficiente que reflete a força legal da atribuição, que é de 1 no caso de previsão legal, 0,5 

em caso de desempenho regular, mas sem previsão legal explícita, e 0,25 em caso de desempenho 

esporádico, mas sem previsão legal explícita. A importância atribuída a cada uma das seis possíveis 

atribuições na composição do SIFI depende da natureza de cada instituição, o que fez com que a 

Comissão Europeia definisse diferentes esquemas de peso para cada grupo de atribuições. Assim, 

órgãos que tem natureza de assessoramento recebem maior peso em atividades de natureza 

consultiva, aqueles que tem uma posição neutra tem pesos iguais para todas as atribuições, e os que 

desempenham o papel de autoridade fiscal, tem maior peso sobre as atividades relacionadas à 

elaboração da política fiscal.  

Porém, conforme já apontado, a efetividade das IFIs também está relacionada à 

observância de condições que visam garantir independência e imparcialidade no desempenho das 

respectivas funções, tratando-se, portanto, de aspecto relevante na definição do desenho 

institucional e definição de garantias a ser considerado na implementação de tais instituições, 

conforme apontado pela literatura que trata do tema. Assim, um referencial geral adequado para 

                                                                 
22 Informações adicionais em: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-

governance-eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en. Acessado em 23 de setembro de 2017. 
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avaliar a capacidade das IFIs deve considerar, além das possíveis atribuições que englobam o SIFI 

desenvolvido pela Comissão Europeia, aspectos relacionados ao desenho institucional que visam 

conferir adequada independência e autonomia de tais instituições, conforme apontado no item 2.4.2 

do presente capítulo. 

 

2.6.4. Estrutura de governança fiscal 

 

Com o objetivo de desenvolver uma análise geral dos arranjos de governança fiscal, 

Giosi et al. (2014) propõe a construção de um índice geral para avaliar a qualidade da governança 

fiscal em países da União Europeia, denominado Índice de Governança Fiscal, ou Fiscal 

Governance Index, em inglês. Para a construção de tal índice, consolidou as características 

específicas que compõem os diferentes índices propostos pela Comissão Europeia descritos nos 

itens anteriores para avaliar as diferentes dimensões das estruturas de governança fiscal, excluindo 

características redundantes ou que apresentassem sobreposição por meio de uma análise de 

correlação. 

Porém, não foi considerada a dimensão relativa às instituições fiscais independentes, 

uma vez que, a Comissão Europeia ainda não divulgava informações relativas ao Índice de Escopo 

das IFIs e nenhum outro índice que avaliasse tais instituições quando da elaboração do estudo.  

O Índice de Governança Fiscal desenvolvido é calculado por uma média não ponderada 

das pontuações obtidas por cada país em cada questão específica relativas às dimensões de 

governança fiscal, sendo expresso em percentual da pontuação máxima. Por meio do cruzamento 

entre a pontuação obtida por meio do Índice de Governança Fiscal para os países analisados e a 

variação do resultado orçamentário em cada caso, conclui-se que há uma associação positiva entre 

as duas variáveis, concluindo que a governança fiscal contribui para a performance fiscal. 

Assim, a combinação de características e aspectos capturados pelos índices que 

avaliam as dimensões de governança fiscal construídos pela Comissão Europeia, na construção do 

Índice de Governança Fiscal, poderia constituir uma boa base de partida para a composição de um 

referencial geral para avaliação das estruturas de governança fiscal. 

Porém, conforme já apontado nos itens anteriores da presente seção, há oportunidades 

de melhoria para os três índices construídos pela Comissão Europeia com uma possível 

incorporação de algumas características e aspectos apontados pela literatura como relevantes para 
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a efetividade dos componentes de governança fiscal, e que não estão contemplados pelos referidos 

índices, podendo constituir, portanto, na sintetização de um índice geral mais apurado para a 

avaliação das estruturas de governança fiscal. 

Ademais, seria positivo também incorporar alguns aspectos apontados para a dimensão 

relativa a procedimentos orçamentários, como a centralização do processo orçamentário e a adoção 

de uma abordagem top-down na elaboração dos planos fiscais de médio prazo e na elaboração do 

orçamento. 

 

2.7. Governança fiscal e rigidez da despesa 

 

A elevada rigidez da despesa orçamentária observada no caso brasileiro tem sido 

apontada como uma das principais causas que limitam a capacidade das autoridades responsáveis 

em direcionar a política orçamentária em favor de uma trajetória compatível com objetivos de 

equilíbrio fiscal tanto no curto prazo quanto no longo prazo. 

Dado que o presente trabalho tem por objetivo avaliar a aderência da estrutura de 

governança fiscal vigente no Brasil às recomendações constantes na literatura e tendência 

internacionais recentes, torna-se relevante analisar como um contexto de elevada rigidez da despesa 

como é o caso brasileiro, especificamente da União, pode constranger a estrutura de governança 

fiscal vigente no alcance dos seus objetivos e traz desafios para uma eventual convergência plena 

aos padrões internacionais de governança fiscal. 

Assim, a presente seção visa buscar elementos na literatura que possibilitam 

compreender as principais fontes da rigidez da despesa orçamentária e como se dá a dinâmica na 

relação entre tal característica e as estruturas de governança fiscal, sobretudo, no que tange 

possíveis efeitos sobre a efetividade de tais estruturas. 

Com vistas a atender o objetivo mencionado no parágrafo anterior, a presente seção 

abrange dois itens. O item 2.7.1 aborda as principais fontes da rigidez orçamentária com foco na 

despesa. O item 2.7.2 busca descrever os canais por meio dos quais a rigidez da despesa pode 

comprometer a capacidade da estrutura de governança fiscal no alcance dos seus objetivos ou se 

contrapor a estes, segundo a literatura. 
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2.7.1. Principais fontes da rigidez da despesa orçamentária 

 

A rigidez fiscal23 compreende essencialmente limitações de cunho institucional que 

restringem a capacidade de se alterar o nível estrutural dos orçamentos em um dado momento, 

conforme observado por Cetrángolo et al. (2010, p. 11). Tais limitações podem ter diversas origens, 

como dispositivos constitucionais, leis, contratos e obrigações institucionais impostas ao setor 

público, as quais têm impacto orçamentário e limitam a discricionariedade das autoridades 

orçamentárias na determinação no nível de despesa e na sua alocação. Nesse sentido, Echeverry et 

al. (2006) assinala que a rigidez orçamentária resulta de um conjunto despesas cuja inclusão no 

orçamento não depende da discricionariedade das autoridades políticas no curto prazo, uma vez 

que são previamente estabelecidas. 

É importante compreender que a definição de rigidez se refere a um período específico 

do tempo, uma vez que, no curto prazo, a maior parte dos componentes do orçamento são rígidos, 

enquanto, no longo prazo, todo o orçamento pode ser flexível, o que é destacado por Cetrángolo et 

al. (2010, p. 12).  

A rigidez da despesa tem a ver com a possibilidade de alteração de dispositivos legais 

e contratuais vigentes que conferem a obrigação de serem incorridas determinadas despesas. 

Enquanto vigentes, leis e contratos devem ser cumpridos na forma como estão previstos. 

Em tal linha, uma das classificações adotadas comumente por diversos trabalhos que 

tratam do tema define o nível de rigidez em função do nível hierárquico da legislação ou da natureza 

do arranjo institucional que estabelece sua origem. Nesse sentido, obrigações que decorrem de 

força constitucional geralmente levam a um nível mais elevado de rigidez que obrigações previstas 

em leis, que, por sua vez, resultam numa maior rigidez que aquelas previstas pela regulamentação 

do Poder Executivo, uma vez que, em regra, quanto maior o nível hierárquico da legislação, 

maiores são os requisitos para a aprovação de mudanças. 

A emergência da rigidez orçamentária não decorre apenas de um fator isolado, sendo 

um reflexo de decisões da sociedade acerca do papel do Estado, a priorização de inúmeras políticas 

públicas e seus meios de financiamento. Nesse sentido, Cetrángolo et al. (2010) aponta que a 

crescente rigidez das despesas não é um mal por si só, pois, em muitos casos, reflete a expansão 

gradual dos direitos econômicos e sociais, e, em outros, é um produto da implementação gradual 

                                                                 
23 A rigidez fiscal constitui termo alternativo à rigidez orçamentária. 
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de reformas sociais amplas. Em tal sentido, a emergência da rigidez fiscal pode ser vista como um 

reflexo dos papeis e funções que setor público tem assumido ao longo do tempo. Ademais, a rigidez 

pode ser vista como desejável, na medida em que visa permitir que a sociedade alcance os objetivos 

de políticas públicas acordados, considerando o modelo de desenvolvimento escolhido, mantendo-

o imune às contingências do orçamento, ao assegurar o comprometimento do Estado no 

cumprimento das obrigações. 

Cetrángolo et al. (2010) argumenta que um pacto fiscal, tanto social, quanto político, 

acerca das responsabilidades do setor público, pode refletir um consenso aceitável sobre a 

abrangência e a forma da rigidez. Porém, observa-se que, na ausência de tal consenso, a rigidez 

tende a ser um claro reflexo da oposição de interesses entre diferente setores e grupos de poder em 

relação à direção a ser adotada para a política fiscal e a agenda governamental. Ademais, permanece 

um contínuo debate sobre o nível de discricionariedade que as autoridades orçamentárias devem 

ter, versus o nível de rigidez imposto pela legislação (regras), não havendo uma solução universal. 

O fato é que, se os agentes não confiam na direção a ser adotada pelos governos, seja em relação a 

objetivos fiscais ou políticos, há incentivos para limitar a discricionariedade das autoridades 

governamentais e a tendência por pressionar pelo estabelecimento de regras e por um maior nível 

de rigidez. 

Ao estudar o fenômeno da rigidez da despesa em 7 países24 da América Latina, 

Cetrángolo et al. (2010, p.16) apontam, como principais componentes, dada a importância relativa 

de cada, os seguintes itens de despesa: pagamento de salários; juros da dívida pública; 

transferências relacionadas a sistemas de seguro social25, como saúde e previdência; e 

transferências a outros níveis governamentais. Tais despesas geralmente contam com proteção 

constitucional ou legal, ou, no caso do serviço da dívida, contratual. 

No caso do Brasil, diversos trabalhos atribuem à Constituição de 1988, editada após o 

fim do regime militar, o início do crescente movimento de engessamento orçamentário por meio 

do atendimento de demandas sociais até então reprimidas, vinculando recursos a despesas 

específicas, a exemplo daquelas destinadas ao financiamento da seguridade social, inclusive 

prevendo gastos mínimos com a saúde e a educação. Tal movimento teve continuidade por meio 

de uma série de emendas constitucionais, inclusive com a criação e majoração de contribuições 

                                                                 
24 Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras e Peru. 
25 No Brasil, a seguridade social abrange saúde, previdência e assistência social, segundo a Constituição Federal. 
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sociais destinadas a determinados gastos. A previsão, pela Constituição Federal, de destinação de 

parcela de tributos de competência da União por meio de transferências a estados e municípios com 

vistas a dar efetividade à autonomia dos entes subnacionais, usualmente denominadas de 

transferências por repartição de receitas por meio dos Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), acrescentaram também rigidez ao orçamento. 

Emendas constitucionais posteriores à criação do FPE e FPM elevaram o percentual da base de 

impostos destinados a tais fundos, contribuindo ainda mais para o aumento do nível de rigidez nos 

últimos anos.  

Numa análise que vai além da explicação comum que busca atribuir o aumento da 

rigidez orçamentária aos efeitos diretos da ampliação de benefícios sociais concedidos pela 

Constituição de 1988, Rezende (2009) reconhece que as contingências do momento e as conhecidas 

dificuldades para corrigir desequilíbrios fiscais por meio de corte nos gastos adiaram 

indefinidamente a tentativa de promover o ajuste estrutural necessário das contas públicas para o 

sucesso do Plano Real. O referido autor aponta que a opção adotada para promover o ajuste fiscal 

via aumento de arrecadação de impostos foi condicionada pela dualidade tributária instituída pela 

CF/88. Tal dualidade, que se caracteriza pela adoção de regimes distintos aplicados aos impostos 

e às contribuições vinculadas ao financiamento da seguridade social, decorreu da confluência de 

duas pressões importantes que se manifestaram durante o processo de elaboração da constituição e 

que influenciaram de forma marcante o seu resultado. De um lado, as pressões de estados e 

municípios por mais recursos, que levaram a um esvaziamento da capacidade financeira do governo 

federal. De outro, as pressões dos movimentos sociais por universalização do acesso a serviços 

sociais básicos, que conduziram à instituição de novas garantias de financiamento dos direitos 

sociais mediante vinculação das receitas de novas contribuições sociais voltadas para esse fim, 

conforme já destacado. 

Ainda segundo Rezende (2009), diante de tal realidade, a opção por promover o ajuste 

fiscal por meio do aumento das contribuições sociais se apresentava como uma opção natural, pois 

para obter um resultado equivalente via aumento dos impostos seria necessário promover um 

aumento muito maior, dado que apenas pouco mais da metade desse aumento permaneceria nos 

cofres do governo federal, sendo também necessário remover uma dificuldade, uma vez  que a 

receita das contribuições está vinculada por dispositivo constitucional ao financiamento da 

seguridade social. Tal limitação foi contornada por meio de Emenda Constitucional, permitindo 
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que parcela da receita desses tributos fosse desvinculada de seu objetivo e passasse a ser livremente 

aplicada pelo governo federal, instrumento comumente denominado de Desvinculação das Receitas 

da União (DRU). No entanto, à medida que crises internacionais exigiam novos apertos fiscais, tal 

opção concebida para ser transitória, foi sendo sucessivamente prorrogada. 

Deve-se considerar também, que a rigidez do gasto no caso brasileiro vai além das 

previsões constantes na Constituição Federal, uma vez que há uma série de obrigações e 

vinculações de receitas que está prevista por força da legislação infraconstitucional ou por previsão 

contratual. Numa análise mais abrangente do caso brasileiro, constituem despesas de caráter rígido 

aquelas relacionadas a transferências financeiras a demais entes subnacionais, ao pagamento das 

despesas com pessoal e encargos sociais, aos precatórios, ao serviço da dívida, equalização de 

preços e taxas no âmbito de operações oficiais de crédito e encargos financeiros, despesas com 

benefícios previdenciários e outros benefícios assistenciais cujos requisitos para elegibilidade estão 

previstos na legislação e despesas com saúde e educação englobadas pelos mínimos 

constitucionais. Apesar de ser comum no Brasil considerar os investimentos como despesa 

discricionária, mesmo quando já contratados, tal item de despesa é considerado rígido em diversos 

trabalhos, com alguns, incluindo também os gastos com incentivos tributários. 

Em suma, verifica-se que a rigidez da despesa orçamentária não pode ser atribuída 

apenas a um fator isolado, podendo resultar tanto de objetivos claros quanto à proteção de escolhas 

prioritárias para a sociedade, como gastos com saúde, educação e proteção social, como também a 

busca por proteção de interesses corporativistas. No caso brasileiro, a discussão vai mais além, uma 

vez que a dualidade do sistema tributário e suas vinculações indicam elementos que reforçaram 

ainda mais o caráter da rigidez diante da necessidade de promover ajustes fiscais. 

 

2.7.2. Implicações da rigidez da despesa orçamentária para a governança fiscal 

 

O presente tópico visa discutir possíveis implicações da rigidez da despesa sobre as 

estruturas de governança fiscal, no que concerne às limitações que tal característica impõe sobre a 

capacidade das autoridades em conduzirem a política fiscal, sobretudo, no que tange à gestão da 

despesa. 

Em que pese não ser comum haver uma associação direta entre o tema da governança 

fiscal e questão da rigidez orçamentária, diversos trabalhos apontam, a exemplo de Alier e 
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Clements (2007), Cetrángolo et al. (2010), Echeverry et al. (2004) e Rezende (2009), para 

restrições impostas por um elevado grau de rigidez orçamentária à gestão da política fiscal por 

meio da despesa pública. Dentre as limitações apontadas, destacam-se: restrições à capacidade de 

ajustar a mudanças no cenário fiscal; limites na implementação de medidas anticíclicas; e 

dificuldades para a redistribuição da despesa pública para atender novas necessidades e prioridades. 

Essas limitações se contrapõem à contribuição dos componentes de estrutura de 

governança fiscal no alcance dos seus objetivos. Um elevado grau de rigidez da despesa pode, por 

exemplo, comprometer a capacidade das autoridades em definirem uma meta fiscal compatível 

com a trajetória de curto e médio prazo necessária que seja compatível com a sustentabilidade de 

longo prazo, limitando, portanto, o potencial das regras fiscais e dos MTEFs. Contingências podem, 

inclusive, comprometer o cumprimento de metas ou limites definidos para as regras fiscais no curto 

e médio prazo, dado o reduzido espaço para ajuste do lado da despesa. Podem também limitar ou 

inviabilizar a introdução de mecanismos de ajuste aos ciclos às regras fiscais, uma vez que que 

restringem a capacidade de acumulação de poupança governamental durante períodos de expansão 

econômica com vistas à adoção de políticas anticíclicas em momentos de baixa dos ciclos e 

impossibilitam a realocação em favor de despesas que tenham maior potencial de contribuição para 

o crescimento. 

Porém, cabe observar que, apesar do comprometimento da capacidade das estruturas 

de governança fiscal no direcionamento da política fiscal ao alcance dos seus objetivos na presença 

de um elevado grau de rigidez da despesa, avanços em tal estrutura, como, por exemplo, a 

implementação de um MTEF, tem o condão de antecipar e colocar em evidência dilemas impostos 

pela própria rigidez da despesa, permitindo a identificação, discussão e decisão oportuna de 

medidas com vistas a corrigir potenciais desequilíbrios que podem decorrer da estrutura de despesa 

vigente. Ao definir uma restrição ex ante de médio prazo, um MTEF também contribui para limitar 

decisões que resultem na expansão das despesas de caráter obrigatório e continuado, e, por 

consequência, num maior grau de rigidez da despesa. 

Há que se considerar que, conforme já observado no tópico 2.7.1 do presente capítulo, 

a rigidez da despesa é um fenômeno de curto prazo, podendo situações específicas serem revistas 

a médio/longo prazo. No longo prazo, todas as despesas são flexíveis. As regras fiscais também 

podem contribuir para conter, em parte, o crescimento da despesa além do permitido pelo espaço 
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fiscal no curto prazo, incluindo aquelas de caráter rígido, sendo preferível adotar alguma que 

nenhuma regra. 

Os efeitos da rigidez orçamentária sobre a autonomia da política fiscal se referem à 

noção de espaço fiscal e à possibilidade dos governos de criá-lo. A magnitude de tal dimensão de 

política fiscal permite que os governos persigam seus objetivos em maior ou menor grau, sendo 

uma função de três fatores, segundo destacam Cetrángolo et al. (2010): a disponibilidade de 

recursos orçamentários; a disponibilidade de instrumentos disponíveis para alcançar os objetivos 

propostos; e o grau de competição entre políticas que disputam os recursos e os instrumentos. Em 

tal sentido, os impactos que a rigidez tem sobre o espaço fiscal pode mudar rapidamente diante da 

presença de choques econômicos, pois estes alteram o espaço fiscal não apenas porque influenciam 

a disponibilidade de recursos, mas também porque determinam o grau e intensidade em que as 

diferentes políticas competem entre si. Adicionalmente, como já observado, a rigidez limita a 

disponibilidade de instrumentos disponíveis para alcançar objetivos propostos, uma vez que deixa 

uma reduzida margem de discricionariedade para a condução da política fiscal. Ao mesmo tempo, 

a competição tem um viés em favor de políticas que já contam com algum tipo de proteção no seu 

financiamento e que, portanto, contribuem para o fenômeno da rigidez.  

Destaca-se também que uma das principais consequências decorrentes das dificuldades 

impostas pela rigidez da despesa é a baixa qualidade das medidas de acomodação fiscal 

implementadas para enfrentar os efeitos decorrentes da deterioração do cenário econômico. Nesse 

sentido, as autoridades tendem, primeiramente, a ajustar o gasto discricionário com foco, 

sobretudo, no investimento, uma vez que há limitações para adequar, no curto prazo, despesas 

correntes, geralmente relacionadas ao custeio da máquina pública. Diante da possível insuficiência 

de tal medida, as autoridades tendem a fazer o ajuste pelo lado da receita, por meio da elevação da 

carga tributária, medida que reforça o caráter pró-cíclico que decorre da rigidez orçamentária e 

tende a reforçar ainda mais a rigidez, uma vez que geralmente, parcela significativa das receitas 

são vinculadas à realização de determinados gastos, o que, por sua vez, implica num viés ao 

aumento da despesa pública. No limite, a presença de uma elevada carga tributária pode inviabilizar 

qualquer tentativa implementação de ajuste via aumento de receita, e a rigidez da despesa acaba 

por comprometer a busca por disciplina fiscal, caso não seja adotada uma revisão da estrutura de 

despesa. 
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Adicionalmente, a rigidez resulta numa perda de incentivos pela busca na eficiência na 

despesa pública, dada a garantia de recursos para financiamento de determinadas políticas 

independente da performance, o que tem um impacto negativo direto em relação à capacidade de 

fases mais avançadas de um MTEF levarem a uma maior eficiência alocativa e técnica. Outra 

consequência potencial é que novas prioridades geralmente são financiadas com o aumento da 

carga tributária e não via redução de despesas já existentes. 

Por fim, conclui-se, em suma, que a rigidez da despesa orçamentária, ao comprometer 

o controle da despesa pública e seu crescimento, contrapõe-se à capacidade dos componentes de 

governança fiscal em contribuir para o alcance dos três principais objetivos de política 

orçamentária, quais sejam: disciplina fiscal; eficiência alocativa; e eficiência entre recursos e 

resultados. Também ficam prejudicados objetivos secundários, como a implementação de medidas 

anticíclicas. Porém, a adoção de arranjos de governança fiscal, como regras fiscais e MTEFs, 

podem contribuir para conter o crescimento da despesa e sua rigidez, quando se compara à situação 

em que não há adoção de nenhum arranjo de governança. 

 

2.8. Um desenho geral para as estruturas de governança fiscal segundo a 

tendência internacional recente 

 

A partir da análise literatura que trata da governança fiscal feita nos tópicos anteriores, 

é possível delinear as principais características que seriam desejáveis ao desenho de uma estrutura 

de governança fiscal doméstica com vistas a uma maior efetividade no alcance dos objetivos de 

disciplina fiscal, maior eficiência na alocação de recursos e estabilização econômica. 

Um desenho geral abrangeria: a adoção de uma nova geração de regras fiscais que 

cubram uma base ampla e estável de agregados fiscais e que promovam um melhor equilíbrio entre 

objetivos de sustentabilidade fiscal e uma maior flexibilidade para acomodar flutuações e choques 

econômicos, com vistas à adoção de respostas mais simétricas às oscilações da atividade 

econômica, prevendo, portanto mecanismos de ajuste aos ciclos econômicos e a definição prévia e 

precisa de cláusulas de escape que proporcionem adequado nível de flexibilidade diante de 

circunstâncias excepcionais; a adoção de um MTEF rolante que considere o impacto fiscal 

plurianual tanto de políticas existentes quanto de novas políticas e estabeleça limites de gastos que 

não figurem apenas como projeções indicativas, com base na definição de uma âncora crível de 
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médio prazo que reflita uma trajetória sustentável para a política fiscal no longo prazo, devendo-se 

buscar o avanço para etapas mais avançadas de MTEF com vistas a uma maior eficiência do gasto; 

o estabelecimento de instituições fiscais operacionalmente independentes para prover avaliações 

objetivas e públicas sobre a condução da política fiscal; e a centralização e adoção de uma 

abordagem top-down do processo orçamentário. 

Em que pese os potenciais ganhos de um novo desenho das estruturas de governança 

fiscal e seus principais elementos constitutivos serem facilmente percebidos, ainda levará tempo 

para avaliar sua efetiva contribuição para a disciplina fiscal e para os demais objetivos de política 

fiscal, uma vez que os avanços são recentes. Ademais, conforme já destacado, um significativo 

nível de rigidez da despesa orçamentária pode impor limites para a plena eficácia das estruturas de 

governança fiscal. 
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3. A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA FISCAL VIGENTE NO BRASIL E 

SUA ADERÊNCIA À TENDÊNCIA E BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS 

 

O presente capítulo tem por objetivo avaliar a aderência da base normativa e 

procedimental da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil em relação às práticas 

recomendadas na literatura segundo tendência internacional recente, considerando, inclusive, as 

limitações impostas pelo contexto de elevada rigidez da despesa orçamentária à efetividade do 

modelo de governança vigente e sua possível convergência aos parâmetros internacionais. 

Para o alcance do seu objetivo, o capítulo 3 está organizado em 6 seções. A seção 3.1 

faz uma descrição geral do processo orçamentário brasileiro e do papel e estrutura prevista para 

cada um dos seus três principais instrumentos, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), uma vez que parte considerável da 

implementação dos elementos previstos nas estruturas de governança fiscal no Brasil se dá por 

meio de tais instrumentos. A seção 3.2 faz uma descrição do principal marco da estrutura de 

governança fiscal vigente no Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, com foco em aspectos 

de governança fiscal introduzidos por tal lei. A seção 3.3 traz uma análise de nível e composição 

da despesa orçamentária da União e sua evolução num período de 20 anos com foco na questão da 

rigidez da despesa, uma vez que se trata de condição estrutural que limita a capacidade da estrutura 

de governança fiscal vigente no alcance de seus objetivos. A seção 3.4 destaca os avanços recentes 

das estruturas de governança fiscal no Brasil, o que abrange a criação da Instituição Fiscal 

Independente – IFI e a adoção do “Novo Regime Fiscal” que prevê um teto para o gasto da União 

com vistas a conter o crescimento da despesa e sua rigidez. A seção 3.5 faz uma avaliação de 

aderência da base normativa e procedimental dos elementos constitutivos da de governança fiscal 

brasileira à luz de recomendações constantes na literatura e tendência recente resumidas no capítulo 

2. Por fim, a seção 3.6 resume a avaliação da aderência da estrutura de governança fiscal brasileira 

e suas implicações com base nos principais achados da seção 3.5. 
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3.1. Visão geral do processo orçamentário brasileiro e seus principais 

instrumentos 

 

O processo orçamentário, numa visão mais tradicional, envolve as fases de elaboração, 

aprovação, execução e, por fim, as fases de controle e e avaliação da execução orçamentária. 

No que tange ao processo de elaboração e aprovação, a Constituição Federal de 1988 

determina, em seu art. 165, que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Assim, cabe ao Poder 

Executivo elaborar propostas relativas aos três instrumentos, enquanto, ao Poder Legislativo, 

compete apreciar e aprovar as propostas encaminhadas pelo Poder Executivo. 

Segundo o art. 165, §1°, da CF, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada, prevendo uma vigência para o período de 4 anos, abrangendo o segundo exercício 

financeiro do mandato presidencial até o primeiro exercício do mandato subsequente, segundo o 

inciso I, do §2°, do art. 35, segundo o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Já o § 2°, do art. 165, determina que a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, entre outras 

disposições. O § 7 ° prevê a necessidade de compatibilização da Lei Orçamentária Anual com o 

Plano Plurianual. 

No que concerne à LOA, o § 5º do mesmo artigo determina a abrangência da Lei 

Orçamentária anual, compreendendo: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 

fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; III - o orçamento da 

seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta 

ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. Já o § 8º 

determina que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos 
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suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos 

termos da lei. 

Ao prever um arcabouço que engloba os três instrumentos, PPA, LDO e LOA, a 

Constituição Federal visa à integração formal do processo orçamentário, que tem foco apenas no 

ciclo anual num conceito mais restrito, ao processo de planejamento de médio prazo, com a LDO 

sendo o instrumento responsável pela integração entre o PPA, instrumento de planejamento de 

médio prazo, e a LOA. 

Considerando tal estrutura, Sanches (1993) descreve um ciclo orçamentário ampliado 

em oito fases, quais sejam: 1) formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo; 2) 

apreciação e adequação do plano plurianual, pelo Legislativo; 3) proposição de metas e prioridades 

para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo; 4) apreciação e 

adequação da LDO, pelo Legislativo; 5) elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo; 6) 

apreciação, adequação e autorização legislativa do orçamento; 7) execução dos orçamentos 

aprovados; e 8) avaliação da execução orçamentária e julgamento das contas. 

Apesar da CF definir o escopo do PPA, LDO e LOA de uma forma mais geral, remete 

a uma lei complementar a disposição sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 

elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária anual, por meio do § 9º, do art. 165. Como tal lei ainda não foi editada, valem os 

prazos fixados no ADCT, art. 35. 

Como instrumento formal de planejamento de médio prazo, o PPA baliza a elaboração 

da LOA, segundo metas e prioridades definidas na LDO, e, apesar de ter seu escopo definido de 

forma geral pela Constituição Federal, não há uma definição detalhada sobre sua estrutura, forma 

de organização e conteúdo. 

Tomando por base as duas últimas versões, em que pese algumas mudanças na estrutura 

e na forma de apresentação entre suas duas últimas versões, o PPA desempenha, em grande parte, 

o papel de plano de desenvolvimento nacional e setorial de médio prazo, expressando as políticas 

públicas para o período de quatro anos, sendo apresentado em duas dimensões, quais sejam: i) 

Dimensão Estratégica; e ii) Dimensão Tática. 

No PPA 2012-2015, a Dimensão Estratégica é composta pelos seguintes tópicos: 1) 

uma visão de futuro; 2) cenários macroeconômico, ambiental, social e regional; e 3) macrodesafios. 

A visão de futuro é o ponto de partida orientador do planejamento contido no PPA.  Os cenários 



 

65 
 

oferecem uma visão geral acerca da trajetória recente em cada uma das dimensões consideradas e 

indicam alguns prognósticos e projeções para o futuro próximo, além de desafios a serem 

enfrentados para o alcance do cenário desejado em cada caso. A definição de macrodesafios visa 

orientar o conjunto de políticas públicas federais para os próximos 4 anos, consubstanciadas nos 

programas governamentais, que são a base da dimensão tática do PPA. Os programas podem ser 

temáticos ou de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Os Programas Temáticos são aqueles 

que retratam a agenda de governo organizada pelos temas das políticas públicas e orientam a ação 

governamental. Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são aqueles que 

reúnem um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 

governamental. Para os Programas Temáticos, são definidos objetivos, metas e iniciativas, além de 

valores globais de referência que são desdobrados para o primeiro ano e, de forma consolidada, 

para os anos restantes do período a que se refere o PPA. Tais valores refletem os custos esperados 

dos programas. Os objetivos expressam as escolhas de políticas públicas, orientando a atuação do 

Governo para o que deve ser feito. As metas correspondem à medida do alcance do objetivo, 

podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa. As iniciativas correspondem a entregas de bens 

e serviços à sociedade, resultados da coordenação de ações governamentais decorrentes ou não do 

orçamento. Os programas são o elo de ligação entre o PPA e a LOA. 

O PPA 2016 – 2019 também se divide nas duas dimensões observadas no PPA anterior 

não tendo sido realizadas alterações significativas quanto a sua estrutura e conceitos. As poucas 

mudanças concentraram-se em dois pontos. O primeiro foi reforçar o caráter estratégico do Plano, 

estruturando-o em uma Dimensão Estratégica, contendo uma Visão de Futuro e um conjunto de 

Eixos e Diretrizes Estratégicas, além do cenário macroeconômico. Os Eixos Estratégicos 

correspondem a resultados pretendidos em áreas de atuação estratégica, enquanto as Diretrizes 

Estratégicas compreendem orientações que norteiam as principais agendas para superação dos 

desafios compreendidos em cada Eixo Estratégico para os próximos quatro anos. Buscou-se 

evidenciar o projeto estratégico de governo, que orienta a construção dos Programas Temáticos, 

expressando os cursos de ação propostos para o alcance dos resultados esperados para o Plano, 

estabelecendo uma conexão lógica que permite visualizar como a estratégia geral do governo 

orienta as escolhas das políticas públicas materializadas em Objetivos e Metas expostos na 

Dimensão Programática, ou Tática. O segundo ponto teve como foco qualificar o conteúdo dos 

Programas Temáticos, que passam a expressar com maior clareza as escolhas estratégicas para cada 
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área por meio de seus Objetivos e respectivas Metas, que por sua vez destacam de forma concisa 

as entregas mais relevantes e estruturantes para a implementação das políticas públicas. 

No que concerne à governança fiscal, dois elementos constantes na estrutura dos PPAs 

são de suma relevância, sobretudo, porque apresentam, em algum grau, algumas características 

presentes nos MTEFs. As projeções plurianuais de agregados econômicos e fiscais constantes no 

cenário macroeconômico para o período a que se refere o plano, que integram a dimensão 

estratégica, e os valores de referência globais para a despesa estabelecidos para os programas para 

o período de 4 anos constantes na dimensão tática. Porém, não consta no PPA diferenciação entre 

novos programas e programas existentes. 

Ressalta-se que os valores de referência estabelecidos para os programas no PPA têm 

apenas caráter indicativo, ou seja, não vinculam os valores efetivamente alocados no orçamento 

anual. Tais valores não são rolantes, ou seja, não são atualizados a cada ano para o período de 4 

anos, uma vez que o horizonte temporal do plano é fixo, apesar de haver a possibilidade de se fazer 

revisões anuais dos PPAs. Na prática, a lógica é inversa, uma vez que há o entendimento de que os 

orçamentos atualizam os valores de referência constantes no PPAs, apesar destes poderem ser 

atualizados a qualquer momento. O mesmo é válido para os cenários fiscais, que não são 

atualizados anualmente de forma rolante. Porém, destaca-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

reservou o papel de definição de cenários fiscais rolantes para as LDOs, uma vez que é nestas em 

que são definidas metas fiscais para o exercício financeiro para o qual se refere a elaboração do 

orçamento e para os dois anos subsequentes, conforme será detalhado na seção seguinte. 

A adoção de cenários fiscais nos PPAs se dá pela preocupação com a busca da 

compatibilização do plano com a capacidade de financiamento governamental por meio do 

dimensionamento da disponibilidade de recursos orçamentários para a implementação dos 

programas. Porém, conforme apontam Fortis e Gasparini (2017), a existência de integração entre 

os valores globais de referência definidos para os programas para o período de 4 anos e o cenário 

fiscal não é clara, pois o nível de detalhamento do cenário fiscal não permite uma avaliação indireta 

de tal integração, pois, apesar de discriminar os principais agregados de receita, despesa e 

resultados primários, no caso do PPA 2012 – 2015, não detalha outras fontes que podem financiar 

os programas constantes na Dimensão Tática, como as originadas de receitas financeiras 

decorrentes de operações de crédito e emissão de títulos da dívida. No caso do PPA 2016 – 2019, 



 

67 
 

a limitação é ainda maior, uma vez que o cenário fiscal só contempla os agregados relacionados ao 

resultado primário, resultado nominal, dívida bruta e dívida líquida. 

 

3.2. Lei de responsabilidade fiscal – O marco da estrutura de governança fiscal 

vigente no Brasil 

 

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, denominada de Lei de 

Responsabilidade Fiscal, representou um avanço em prol do desenvolvimento da estrutura de 

governança fiscal vigente no Brasil, ao introduzir regras e mecanismos voltados a uma maior 

responsabilidade na condução das finanças públicas e ao controle do endividamento pelos entes 

públicos. Segundo a referida lei, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites. As disposições da referida lei se aplicam à União, Estados, Distrito Federal e 

aos Municípios. 

A presente seção aponta os principais mecanismos e aspectos de governança fiscal 

introduzidos pela LRF com vistas a possibilitar na seção 3.5 a análise de estrutura de governança 

fiscal vigente no Brasil no que tange sua base normativa. 

Uma das principais mudanças introduzidas pela LRF foi a introdução de um “regime” 

de metas fiscais a ser perseguido por todos os entes federativos brasileiros. Tal previsão se deu por 

meio do art. 4°, § 1°, que determina que a LDO passasse a ser acompanhada por um Anexo de 

Metas Fiscais, com metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referir a lei 

e para os dois seguintes. Ponto relevante é que a LRF, em seu art. 5°, inciso I, exige a demonstração 

da compatibilidade da LOA com as metas previstas na LDO. 

Importante também destacar a exigência prevista na LRF para a inclusão de 

demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem 

os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, devendo 

ser evidenciada a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica 

nacional, conforme art. 4°, § 2°, inciso II. Tal disposição visa atender a requisitos de transparência 

que permitem a avaliação, pelos stakeholders do processo orçamentário e/ou pelo público em geral, 
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da consistência não apenas das metas fiscais, e, portanto, da política fiscal para o período de 3 anos, 

como também das premissas e parâmetros relacionados ao cenário macroeconômico de referência 

que balizam as projeções fiscais. 

Assim, com a edição da LRF, as LDOs anuais passaram a ser o locus onde são definidos 

cenários fiscais plurianuais, no qual são estabelecidas não somente as metas fiscais para o horizonte 

de 3 anos, como também são evidenciadas as bases prospectivas em que são definidas tais metas, 

o que abrange premissas e projeções de variáveis econômicas e de agregados orçamentários e 

fiscais. Conforme já destacado, projeções orçamentárias e fiscais de médio prazo constituem 

componente fundamental dos Medium-Term Frameworks, um dos elementos constitutivos das 

estruturas de governança fiscal domésticas. Porém, MTEFs vão além dos cenários fiscais, uma vez 

que visam à integração da política orçamentária com objetivos de médio prazo. As metas definidas 

no Anexo de Metas Fiscais podem ser definidas como rolantes, uma vez que podem ser revisadas 

a cada ano e passam a incorporar um novo ano na medida em que é editada uma nova LDO. 

Ademais, dado que o orçamento brasileiro é elaborado apenas para um exercício financeiro, as 

metas fiscais definidas para os anos subsequentes ao exercício a que se refere à LOA têm caráter 

meramente indicativo, ou seja, prospectivo, tendo como objetivo sinalizar a trajetória dos principais 

agregados orçamentários e fiscais. 

Apesar de o Anexo de Metas Fiscais da LRF remeter à definição de metas que tenham 

como referência mais de um tipo de agregado fiscal, a “âncora fiscal” efetivamente adotada pelos 

entes federativos durante a  execução orçamentária e financeira  tem sido a  meta de resultado 

primário, uma vez que a própria LRF prevê, no caput do art. 9°, que, caso verificado, ao final de 

um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 

resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, deverá ser promovido, 

nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 

critérios definidos na própria LDO, não sendo objeto de limitação as despesas que constituam 

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço 

da dívida e ressalvadas pela LDO. A opção pela perseguição da meta de resultado primário é óbvia, 

uma vez que parte significativa do resultado nominal se dá pelo pagamento de juros, que é uma 

variável que está, em grande parte, fora do controle do ente governamental. 

Dessa forma, as demais metas constantes no Anexo de Metas Fiscais da LDO têm 

apenas um caráter indicativo, uma vez que a LRF não prevê a observância obrigatória de 
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mecanismos que visam o seu cumprimento durante a execução orçamentária e financeira, a 

exemplo da limitação de empenho prevista no caput do art. 9°, da LRF. A inobservância de tal 

dispositivo pode configurar crime de responsabilidade, o que confere enforcement à regra fiscal. 

No caso da União, a Constituição Federal, por meio do art. 85, enumera as hipóteses que importam 

em crime de responsabilidade pelo Presidente da República, dentre os quais, o não cumprimento 

de leis e a não observância da LOA. 

Para dar cumprimento ao disposto no caput do art. 9° da LRF, é elaborado e publicado, 

no mínimo, a cada bimestre, o Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas Primárias, conforme 

disposto nas LDOs anuais26 da União, divulgado na internet e encaminhado ao Congresso Nacional 

para apreciação pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), 

prática também seguida por demais entes federativos. Em tal relatório, consta as projeções 

atualizadas para as receitas primárias e despesas primárias obrigatórias para o exercício financeiro 

em curso, sendo evidenciados as premissas e os os parâmetros macroeconômicos utilizados nas 

projeções de tais agregados orçamentários. Com base em tais projeções e na meta de resultado 

primário fixada para o exercício, calcula-se o ajuste necessário no limite de empenho relativo às 

despesas discricionárias para que seja feita a limitação de empenho prevista no art. 9° da LRF com 

vistas ao cumprimento da meta fiscal durante a execução orçamentária. Trata-se, portanto, de um 

relatório de caráter prospectivo que é elaborado segundo informações atualizadas que tenham 

desdobramento sobre o fluxo projetado de receitas e despesas obrigatórias primárias para o 

exercício financeiro. O restabelecimento dos limites de empenho e de movimentação financeira 

pode ser feito a qualquer momento, conforme indicado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e 

Despesas Primárias divulgado na internet e encaminhado ao Congresso Nacional. 

A introdução do regime de meta fiscal pela LRF fortaleceu a centralização do processo 

orçamentário, uma vez que a margem para despesas discricionárias é definida a partir do cotejo 

entre o baseline27 do cenário fiscal e da meta fiscal, sendo definidos, de forma top-down, limites 

para o detalhamento das propostas orçamentárias pelos ministérios setoriais. Há, portanto, uma 

centralização do processo orçamentário na definição dos limites orçamentários a serem distribuídos 

aos órgãos setoriais para o detalhamento das respectivas propostas orçamentárias. Tal detalhamento 

corresponde à fase descentralizada, ou bottom-up, do processo orçamentário, em que os órgãos 

                                                                 
26 No exercício financeiro de 2016, por exemplo, a elaboração do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias está 

prevista na Lei n° 13.242, de 30 dezembro de 2017, LDO-2015, art. 55. 
27 Envolve as projeções de receita e despesas obrigatórias. 
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setoriais detalham suas propostas orçamentárias. Eventuais pleitos de expansão de limite são 

submetidos ao órgão central de planejamento e orçamento, que avalia os pleitos em consonância 

com as prioridades e metas fiscais definidas pela LDO e os leva à apreciação das autoridades da 

Presidência da República e das pastas econômicas. Tal dinâmica é replicada durante a fase de 

acompanhamento da execução orçamentária. 

No que concerne ao atendimento a requisitos de transparência e accountability quanto 

ao cumprimento ex post da meta fiscal, a LRF prevê que, quadrimestralmente, o Poder Executivo 

demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública na Comissão Mista do 

Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais, conforme 

determina o art. 9°, § 4°. Tal demonstração é publicizada por meio do Relatório de Avaliação do 

Cumprimento das Metas, que é de natureza retrospectiva, sendo disponibilizado, 

quadrimestralmente, no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda 

(STN/MF), conforme exigência das LDOs anuais. Há também exigência de que que o Anexo de 

Metas Fiscais inclua avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, conforme art. 

4°, § 2°, inciso I. 

No que tange à cobertura governamental, o texto da LRF não é explícito na definição 

de uma cobertura máxima, porém, no caso da União, as LDOs anuais têm historicamente ampliado 

a base de apuração da meta fiscal do Governo Central, que abrange o Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social da União e o Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais 

federais não dependentes, para o Setor Público Consolidado não financeiro, prevendo a 

compensação, pelo Governo Central, do montante definido para a meta não atingida  pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. A partir da LDO de 2016, não foi mais prevista tal compensação por 

parte do Governo Central, apesar de constar uma meta “indicativa” para o Setor Público não 

Financeiro englobando uma “estimativa” de resultado primário para os Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Ainda no que concerne à regra fiscal relacionada à meta de resultado primário, a  LRF 

define cláusulas de escape, uma vez que seu art. 65 determina que na ocorrência de calamidade 

pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias 

Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, sejam dispensados o atingimento dos 

resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9° da mesma lei enquanto perdurar a 
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situação, aplicando-se o mesmo no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da 

Constituição.  

No que tange à proteção de despesas prioritárias, como os investimentos, as LDOs 

possibilitavam abater da meta de resultado primário o montante relativo a despesas realizadas, 

primeiramente, de 2006 a 2008, no âmbito do Programa Piloto de Investimentos (PPI), e, 

posteriormente, de 2009 a 2015, as despesas e desonerações de tributos relativas ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), como forma de proteger os investimentos prioritários 

realizados ou incentivados pelo Governo Federal por meio de tais programas. Com o espaço fiscal 

reduzido, tal abatimento deixou de ser previsto a partir da LDO de 2016. Porém, já a partir de 2015, 

a meta fiscal passou de superávit para déficit primário. 

No que tange à imposição de limites ao endividamento, o art. 30 da LRF estabeleceu 

que, no prazo de noventa dias após sua publicação, o Presidente da República submetesse ao 

Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 

Estados e Municípios, e, ao Congresso Nacional, projeto de lei que estabelecesse limites para o 

montante da dívida mobiliária federal. 

No prazo previsto na LRF, o Senado Federal recebeu Mensagem da Presidência da 

República nº 1.069, de 3 agosto de 2000, contendo a proposta em questão. A parte referente aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios foi apreciada pelo Senado Federal, sendo aprovadas 

as Resoluções do Senado Federal (RSF) n°40 e 43, de 2001, enquanto a parte relacionada à União 

foi convertida no Projeto de Resolução do Senado Federal n° 84/2007, que não teve seu processo 

de aprovação concluído até então28. 

A RSF nº 40, de 2001 dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública 

consolidada e da dívida pública mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tal 

norma estipula que, no décimo quinto exercício financeiro após o encerramento do ano de sua 

publicação, ou seja, a partir do ano de 2016 em diante, as dívidas consolidadas líquidas (DCLs) 

não podem ser superiores a 200% das receitas correntes líquidas (RCLs), no caso dos estados e do 

Distrito Federal, ou a 120% das RCLs, no caso dos municípios. A RSF nº 40/2001 também 

estabelece que eventuais excessos em relação ao limite fixado após sua publicação deveriam ser 

reduzidos na proporção de, no mínimo, 1/15 a cada exercício, sendo aplicado imediatamente os 

                                                                 
28 O PRSF n° 84/2007 foi desarquivado em 2015 e se encontra em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do 

Senado Federal. 
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limites durante o período de ajuste aos estados e municípios que apresentassem a relação entre o 

montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente abaixo dos limites quando do final do 

exercício da publicação da referida resolução ou que viessem a atingir o limite previsto antes do 

final do prazo para adequação aos limites. 

O art. 5º da RSF nº 40/2001 previu que, durante o período de ajuste, o ente subnacional 

que não cumprisse as disposições relativas aos limites estipulados para a relação DCL/RCL, ou 

para a trajetória de ajuste estabelecida para condução do excesso da relação DCL/RCL, ficariam 

impedidos de contratar operações de crédito, enquanto perdurasse a irregularidade, salvo exceções 

relacionadas a operações contratadas no âmbito dos Programas de Ajuste Fiscal dos Estados, 

estabelecidos  nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos Municípios, 

nos contratos de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas que, 

limitadas ao montante global previsto, vierem a substituí-las. 

O art. 3º, parágrafo único, da RSF nº 40/2001, determina que, após final do décimo 

quinto exercício financeiro após a publicação da resolução, a inobservância dos limites 

estabelecidos para a relação DCL/RCL sujeita os entes da Federação às disposições previstas pelo 

art. 31 da LRF, que define tanto prazos quanto mecanismos que visam à recondução da dívida aos 

limites definidos, como, por exemplo, a limitação para realização de operações de crédito e 

mecanismos punitivos, como a restrição para recebimento de transferências voluntárias, caso não 

observada a trajetória de recondução da dívida ao limite. Ainda em termos de trajetória do ajuste a 

ser implementado, o art. 31 determina que se o ente da Federação ultrapassar o respectivo limite 

ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, 

reduzindo o excedente em, pelo menos, 25%, no primeiro quadrimestre. O § 1°, inciso I, estabelece 

que enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido deverá obter resultado primário 

necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de 

empenho, na forma do art. 9° da LRF. A limitação para contratação de novas operações de crédito 

constitui mecanismo de correção automática que atua de forma indireta para que seja adotada uma 

trajetória na direção dos limites para a dívida, uma vez que há impossibilidade de financiamento 

do déficit via endividamento. O impedimento de recebimento de transferências voluntárias 

previstas no art. 31 constituem mecanismos que visam conferir o adequado enforcement à regra de 

dívida.  
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Porém, a persistência de não existência de um limite para a dívida consolidada da União 

consiste em deficiência da regra fiscal que visa limitar a dívida, uma vez que parcela significativa 

do endividamento público do país, representado pelo estoque de dívida da União, não se submete 

a nenhuma limitação, o que remete a uma não aderência a recomendações constantes na literatura 

e nas boas práticas internacionais, que defendem uma maior cobertura. Em 2016, a dívida 

consolidada líquida União representou 73,65% da dívida consolida líquida total29, parcela esta não 

sujeita aos limites de endividamento, segundo a legislação brasileira vigente. 

Outros dispositivos da LRF visam tornar operacionais as limitações relacionadas à 

assunção de dívidas pelos entes subnacionais, dentre os quais, destacam-se os artigos 32 e 33. O 

art. 32 determina que cabe ao Ministério da Fazenda verificar o cumprimento dos limites e 

condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das 

empresas por eles controladas, direta ou indiretamente, sendo necessária a chancela do Ministério 

da Fazenda para a contratação de operações de crédito, e, no caso de operações de crédito externo, 

é preciso também autorização específica do Senado Federal. Já o art. 33 determina que a instituição 

financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida 

mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites 

estabelecidos, inclusive o limite estipulado para a dívida consolidada, com o § 1º determinando 

que a operação realizada com infração do disposto na LRF será considerada nula, procedendo-se 

ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais 

encargos financeiros.  

O art. 32, § 4º, estipula que, sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e 

do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e 

atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, 

incluindo encargos e condições de contratação, saldos atualizados e limites relativos às dívidas 

consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. 

Em relação a limites para o montante da dívida mobiliária federal, o Poder Executivo 

encaminhou, com vistas a atender ao disposto no art. 30, inciso II, o Projeto de Lei nº 3.431/2000, 

que estabelecia limites para a dívida pública mobiliária federal. O referido projeto foi aprovado na 

Câmara dos Deputados e passou a tramitar no Senado Federal como Projeto de Lei do Senado 

                                                                 
29 Percentual calculado segundo dados constantes na tabela anexa da nota para a imprensa acerca a política fiscal publicada pelo 

Banco Central do Brasil no dia 28/11/2017 em: http://www.bcb.gov.br/htms/notecon3-p.asp. 

http://www.bcb.gov.br/htms/notecon3-p.asp
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(PLS) nº 567, de 2007, tendo sido arquivado ao final da legislatura no ano de 2014, não sendo 

estabelecido ainda, portanto, limites para a dívida pública mobiliária federal. 

No que tange requisitos gerais de transparência, a LRF define, em seu art. 48, que são 

instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 

meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF); e as versões simplificadas desses 

documentos. Os artigos 52 e 53 definem a periodicidade de publicação, abrangência e composição 

mínima, respectivamente do RREO e do RGF, incluindo, no último, informações relacionadas aos 

cumprimentos dos limites previstos na LRF. 

Cabe também destacar que a LRF define limites para despesas com pessoal para todos 

os entes federativos, estipulando mecanismos que visam à recondução das despesas de tal natureza 

aos limites. Apesar de serem relevantes para a disciplina fiscal, ainda mais quando considerada a 

representatividade de tal rubrica na estrutura de despesa dos entes públicos brasileiros, tais limites 

não são tratados na literatura como regras fiscais, dado que essas são mais abrangentes, não se 

restringindo apenas a uma ou poucas rubricas específicas do agregado de despesa. 

O art. 17 da LRF prevê que os atos que criem ou aumentem despesa obrigatória ou de 

caráter continuado deverão ser acompanhados da comprovação de que não afetarão as metas de 

resultados fiscais previstas na LDO, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos subsequentes, 

serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa, 

não podendo a despesa criada ou majorada ser executada antes da implementação das medidas de 

compensação. 

Por fim, cabe destacar que a LRF, em seu art. 12, § 2º, estabelece a chamada “Regra 

de Ouro”, em que o montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser 

superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Tal regra visa 

restringir o endividamento para financiamento de despesas correntes, tendo sida suspensa por meio 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 2238 em medida liminar, uma vez que é mais 

restritiva que a hipótese prevista na Constituição Federal, art. 167, inciso III, que veda a realização 

de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 

Poder Legislativo por maioria absoluta. 
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3.3. Despesa orçamentária da União – Evolução, composição e rigidez 

 

A rigidez da despesa é frequentemente apontada como uma das principais limitações 

impostas à condução da política fiscal, uma vez que restringe a capacidade das autoridades em lidar 

com os efeitos de uma conjuntura adversa sobre as finanças públicas no curto prazo, conferir uma 

trajetória sustentável para a política fiscal, alterar a composição do gasto com vistas ao atendimento 

de novas prioridades e implementar políticas anticíclicas, conforme já destacado no capítulo 2. 

No caso brasileiro, especificamente da União, que é analisado no presente trabalho, ao 

mesmo tempo em que uma maior rigidez da despesa parece ter limitado a capacidade da estrutura 

de governança definida nos termos da LRF em dar uma resposta adequada para conter a 

deterioração da situação fiscal e uma possível tendência a sucessivos déficits, a estrutura de 

governança fiscal não proporcionava adequado aparato institucional para limitar as despesas 

obrigatórias e, portanto, a tendência ao aumento da despesa orçamentária e do seu grau de rigidez. 

Diante de tal quadro, uma avaliação da estrutura de governança fiscal brasileira não 

pode estar dissociada das limitações e desafios impostos pela rigidez da despesa a sua capacidade 

de alcançar os respectivos objetivos. Porém, também é importante compreender em que medida se 

deu a evolução de tal característica no caso brasileiro e quais as principais fontes que contribuíram 

para o seu avanço. Assim, a presente seção faz uma análise da estrutura da despesa que integra o 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) da União e sua evolução no período de 1997 a 

2016, com foco, sobretudo, na evolução da participação das despesas obrigatórias e sua 

contribuição para a rigidez da despesa, que é medida, neste capítulo, pela participação relativa das 

despesas obrigatórias em relação à despesa total. 

Tal análise se baseia, primeiramente, nos dados de execução financeira divulgados pela 

STN/MF, por meio do relatório de divulgação do Resultado do Tesouro Nacional (RTN)30 para o 

período de 1997 a 2016. Esse resultado é mensurado a partir dos fluxos de receitas e despesas, 

conforme metodologia conhecida como "Acima da Linha". No Brasil, o resultado primário adotado 

para fins de verificação do cumprimento da meta estabelecida nas LDOs é o mensurado por meio 

da metodologia conhecida como "abaixo da linha", apurada pelo Banco Central do Brasil (BCB), 

que leva em consideração as mudanças no estoque da dívida líquida, incluindo fontes de 

financiamento domésticas e externas. O RTN decompõe a despesa primária nos seguintes grandes 

                                                                 
30 Disponível em https://www.tesouro.fazenda.gov.br/resultado-do-tesouro-nacional. Acessado em 3 de janeiro de 2018.  
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agregados:1) Transferências por Repartição de Receita a Outros Entes Federativos; 2) Despesas 

Obrigatórias; e 3) Despesas Discricionárias. 

O agregado relacionado a transferências por repartição de receita abrange a destinação 

de recursos relacionada à participação de Estados e Municípios na arrecadação de tributos de 

competência da União. Tais transferências têm previsão constitucional e abrangem os seguintes 

casos: 1) Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), previsto no art. 159, inciso 

I, alínea “a”; 2) Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previsto no art. 159, inciso I, alínea 

“b”, “d” e “e”; 3) parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) destinada aos Estados 

e o Distrito Federal pela exportação de produtos industriais, previsto no art. 159, inciso II; 4) 

Fundos Constitucionais Regionais de Financiamento do Setor Produtivo, com amparo no art. 159, 

inciso I, alínea “c”; 5) Contribuição do Salário-Educação prevista no art. 212, § 5º, da CF; 6) 

Compensação financeira a Estados, ao DF e aos Municípios, pela exploração de petróleo ou gás 

natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais 

no respectivo território, conforme estabelecido no art. 20, § 1º, da CF; e 7) Parcela da arrecadação 

da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) combustíveis determinada pela 

CF, art. 159, inciso III. 

Destaca-se que, apesar de serem tratadas como “transferências por repartição de 

receita” que abatem a receita total para fins de cálculo do agregado referente à “Receita Líquida de 

Transferências por Repartição da Receita” no demonstrativo do RTN, tais transferências são 

computadas no OFSS da União como despesa primária obrigatória. Ademais, a taxonomia proposta 

por Cetrángolo et al. (2010, p.16), além de outros trabalhos, considera, as transferências 

intergovernamentais como um dos principais componentes da rigidez orçamentária. Portanto, 

optou-se por considerar tal item no cômputo da despesa primária obrigatória no presente trabalho 

para fins de mensuração do grau de rigidez da despesa. 

O detalhamento da despesa primária obrigatória constante no relatório que demonstra 

o RTN se dá por meio de 3 grandes agregados de despesa, quais sejam: 1) Benefícios 

Previdenciários pagos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 2) Pessoal e 

Encargos Sociais; e 3) Outras Despesas Obrigatórias. 
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Quadro 4– Desagregação do Agregado “Outras Despesas Obrigatórias” por 

Grupos de Despesa 

Outras Despesas Obrigatórias - Grupos Discriminação 

 Benefícios Assistenciais Vinculados ao 

Salário-Mínimo 

Abono e Seguro Desemprego 

Benefícios pagos a Anistiados 

Benefícios de Legislação Especial 

Benefícios de Prestação Continuada da 

LOAS/RMV 

Demais Transferências a Entes Subnacionais 

FUNDEB (Complementação da União) 

 Fundo Constitucional do Distrito Federal 

Lei Kandir (LC nº 87/96 e 102/00) 

Ressarcimento a Estados e Municípios - 

Combustíveis Fósseis 

Apoio Financeiro a Estados e Municípios 

Subsídios e Subvenções Econômicas Subsídios, Subvenções e Proagro 

Demais Despesas Obrigatórias 

Convênios 

Doações 

Fabricação de Cédulas e Moedas 

FDA/FDNE 

Sentenças Judiciais e Precatórios (exclusive 

previdência, pessoal e encargos sociais) 

Transferências ANA 

Transferências Multas ANEEL 

Auxílio a Conta de Desenvolvimento de Energia 

 Complemento do FGTS (LC nº 110/01) 

Créditos Extraordinários (exceto PAC) 

Impacto primário do FIES 

Compensação ao RGPS pelas Desonerações da 

Folha 

      Fonte: Elaboração própria. 

 

O grupo referente a “Outras Despesas Obrigatórias” é desagregado em despesas de 

natureza diversa no RTN. Para fins de simplificação da análise feita neste trabalho, buscou-se 

agregar tais despesas de forma aproximada à composição adotada nas Estatísticas Fiscais 

publicadas no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão31, nos 

seguintes grupos: 1) Benefícios assistenciais vinculados ao salário-mínimo; 2) Demais 

transferências a entes subnacionais; 3) Subsídios e subvenções econômicas; e 4) Demais despesas 

obrigatórias. A desagregação de cada um dos quatro grupos pelas despesas discriminadas no RTN 

se dá da forma constante no quadro 4. 

 

                                                                 
31Disponível em http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/informacoes-orcamentarias/copy_of_estatisticas-fiscais.  

Acessado em 3 de janeiro de 2018. 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/informacoes-orcamentarias/copy_of_estatisticas
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No período que abrange os anos de 1997 a 2016, a despesa obrigatória primária 

apresentou um aumento de 12,61% para 19,05% do PIB, o que representa um crescimento 6,45 

pontos percentuais (p.p) do PIB no período, enquanto a despesa classificada como discricionária 

registrou um aumento no mesmo período de 3,91% para 4,53%, um crescimento 0,62 p.p do PIB. 

No mesmo período, a despesa primária total aumentou de 16,51% para 23,58% do PIB, ou seja, 

uma variação de 7,07 pontos percentuais, conforme o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Evolução da Despesa Primária Discricionária e Obrigatória em 

percentual do PIB 

 

                          Fonte: Elaboração própria, com base em dados do RTN. 

 

Em termos de participação relativa no total da despesa primária, o conjunto de despesas 

obrigatórias teve sua participação aumentada de 76,34% para 80,78% no período de 1997 a 2016, 

enquanto a despesa discricionária teve sua participação reduzida 23,7% para 19,22% no mesmo 

período, resultando, portanto, num maior nível de rigidez da despesa primária. Tal tendência 

corrobora com o comportamento apontado no capítulo 2, em que um maior nível de despesa está 

associado ao aumento da rigidez ou vice-versa. Porém, destaca-se que, desde 2003, quando a 

participação das despesas obrigatórias primárias atingiu o pico de 83,0%, não há tendência clara, 

havendo alternância entre movimentos de alta e de baixa não significativos entre os diferentes anos, 

conforme o gráfico 5. O mesmo raciocínio é análogo para a evolução da participação das despesas 

discricionárias na despesa primária total. 
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Gráfico 5 – Evolução da Participação da Despesa Primária Discricionária e 

Obrigatória na Despesa Primária Total  

(1997 – 2016) 

 
                  Fonte: Elaboração Própria, com base em dados do RTN. 

 

Gráfico 6 – Evolução da Participação dos Itens de Despesa Primária 

Obrigatória na Total da Despesa Primária Obrigatória 

(1997- 2016) 

 
                 Fonte: Elaboração própria, com base em dados do RTN. 

 

Ao desagregar a despesa primária obrigatória em seus principais componentes, verifica-se 

que a despesa com benefícios previdenciários tem sido a despesa mais representativa, com sua 

participação saindo de 39,20% em 1997 para 42,49% em 2016, sendo seguida pela despesa com 

pessoal e encargos sociais, que, apesar de ser o segundo agregado de despesa mais representativo, 

apresentou uma queda em sua participação relativa no total da despesa primária de 33,44% em 
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1997 para 21,62% em 2016, conforme o gráfico 6. As transferências por repartição de receita 

também tiveram sua participação reduzida de 20,20% para 19,02%. Já as despesas que se 

enquadram no agregado “Outras Despesas Primárias Obrigatórias” tiveram sua participação 

relativa no total das despesas primárias aumentada de 7,16% para 16,77%. 

 

Gráfico 7 – Evolução da Despesa Primária Obrigatória por Grupo de 

Despesa em percentual do PIB no período de 1997 a 2016 

 
               Fonte: Elaboração própria, com base em dados do RTN. 

 

A mudança na composição da despesa primária reflete um maior crescimento da despesa 

com benefícios previdenciários, de 4,94% para 8,11% do PIB, conforme o gráfico 7, uma variação 

de 3,17 p.p, seguido do agregado referente a “Outras despesas obrigatórias”, com um aumento de 

2,29 p.p do PIB, de 0,90% para 3,19% do PIB, e das transferências por repartição de receita, com 

um crescimento de 1,08 p.p do PIB, de 2,55% para 3,62% do PIB. Já a despesa com pessoal e 

encargos sociais registrou uma queda de 0,10 p.p do PIB, de 4,22% para 4,12% do PIB, o que 

explica a queda de participação de tal despesa frente às demais. 

Porém, em termos reais32, o agregado referente a “Outras despesas obrigatórias” exibiu 

maior crescimento no valor de despesa no período de 1997 a 2016, com uma variação de 598,67%, 

sendo seguido pela despesa com benefícios previdenciários, com um crescimento real de 224,21%, 

pela transferência por repartição de receita, com um crescimento de 181,03%, e, por último, a 

                                                                 
32 Medido em função da variação real relativa em relação ao IPCA no período de 1997 a 2016. 
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despesa com pessoal e encargos sociais, que, apesar da ligeira queda em relação à variação do PIB, 

registrou um aumento real de 92,99% no período analisado. Verifica-se, portanto, que todos os 

grupos de despesa obrigatória contribuíram positivamente para o crescimento da despesa primária 

obrigatória total, apesar do gasto com pessoal e encargos sociais ter registrado um crescimento 

ligeiramente inferior ao verificado para o PIB no período. 

Com uma maior representatividade, a evolução das despesas com benefícios 

previdenciários explicam 44,29% do crescimento real verificado para a despesa primária 

obrigatória no período analisado, conforme gráfico 8. O agregado referente a “Outras Despesas 

Obrigatórias” teve a segunda maior contribuição, representando 21,61% do crescimento real da 

despesa obrigatória primária total, uma vez que, apesar de ser o componente menos representativo, 

apresentou o maior crescimento relativo. Já as transferências por repartição de receita contribuíram 

em 18,43% para o aumento da despesa obrigatória primária, enquanto a despesa com pessoal e 

encargos sociais contribuiu com apenas 15,67%. 

 

Gráfico 8 – Contribuição Relativa por Componente de Despesa 

para a Variação Real da Despesa Primária Obrigatória Total 

(1997 – 2016) 

 

 
                   Fonte: Elaboração própria, com base em dados do RTN. 

 

Ao se decompor o agregado referente a “Outras Despesas Primárias Obrigatórias” nos 

seus principais componentes, conforme detalhamento constante no quadro 4, verifica-se que o 

grupo relacionado aos benefícios assistenciais vinculados ao salário-mínimo mantiveram, ao longo 
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do período de 1997 a 2016, a posição de categoria mais representativa, aumentando sua 

participação de 50,22% para 52,88%. Já os grupos relativos a demais transferências a entes 

governamentais e ao pagamento de subsídios e subvenções tiveram sua participação reduzida em 

detrimento do maior crescimento e aumento da participação das “demais despesas obrigatórias” 

que não se enquadram em uma das categorias específicas constantes no quadro 4, de 10,14% para 

23,64%, conforme o gráfico 9. 

As despesas com benefícios assistenciais vinculados ao salário mínimo exibiram um 

crescimento real de 635,70% no período, passando de 0,45% para 1,69% do PIB, com uma 

contribuição 53,33% para o crescimento real verificado para o agregado referente a Outras 

Despesas Primárias Obrigatórias. O grupo referente a “demais despesas” foi o que teve a segunda 

maior contribuição, de cerca de 25,90% para o crescimento real do agregado referente a Outras 

Despesas Primárias Obrigatórias, registrando uma variação real de 1529,54% no período de 

referência, saindo de 0,09% para 0,76% do PIB. O grupo de despesas relativas a subsídios e 

subvenções econômicas registrou um crescimento de 0,17% para 0,38% do PIB, com uma variação 

real de 334,00% no período de 1997 a 2016, contribuindo em 10,60% para o crescimento do 

agregado “Outras Despesas Primárias Obrigatórias”. As despesas relativas a demais transferências 

a entes subnacionais apresentaram um crescimento de 0,19% para 0,37% do PIB no mesmo período 

de referência, com uma variação real de 295,02%, contribuindo em 10,17% para o crescimento 

total do agregado referente a “Outras Despesas Primárias Obrigatórias”. 

 

Gráfico 9 – Composição do Agregado Outras Despesas Primárias 

Obrigatórias por Grupo de Despesa (1997 e 2016) 

 
                  Fonte: Elaboração própria, com base em dados do RTN. 
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As despesas relacionadas à compensação ao RGPS pelas desonerações tributárias, ao 

pagamento de sentenças judiciais e precatórios, ao impacto primário do FIES e à complementação 

do FGTS corresponderam a 85,46% da despesa total apurada no grupo “demais despesas primárias 

obrigatórias” no exercício de 2016, sendo tal conjunto de despesas responsável por 91,05% do 

aumento de valor verificado no período de 1997 a 2016 para o mesmo grupo. Destaca-se que o 

impacto do FIES constitui despesa primária de caráter extraordinário, cujo volume foi concentrado 

no exercício de 2017, uma vez tratou-se de compensação junto às instituições financeiras oficiais 

pelas perdas com a inadimplência observada em mais de um ano e que o programa sofreu alteração 

no seu desenho com vistas a evitar a ocorrência de tal tipo de despesa em anos posteriores. Já a 

compensação ao RGPS pelas perdas de arrecadação decorrente da política de desoneração é uma 

opção adotada para dar transparência ao impacto de tal política, uma vez que a destinação final dos 

recursos é o pagamento de benefícios previdenciários. Tais itens de despesa juntos representaram 

cerca de 52,06% do valor total do grupo “demais despesas” no ano de 2016. Caso fossem 

desconsiderados, o valor total dispendido para o grupo referente a “demais despesas” não exibiria 

crescimento tão significativo como de fato foi no período de 1997 a 2016 e as despesas com 

benefícios assistenciais vinculados ao salário mínimo passariam a ter ainda maior relevância dentro 

do grupo 

 

Gráfico 10 – Evolução da Despesa Obrigatória em percentual do PIB no 

período de 1997 a 2016 

 
           Fonte: Elaboração própria, com base em dados do RTN. 
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Indo além da análise da despesa primária, destaca-se que é comum a literatura 

internacional indicar o pagamento do serviço da dívida como um item que contribui para a rigidez 

da despesa. Ao se incluir a despesa com juros, verifica-se que a despesa obrigatória cresceu de 

14,59% do PIB em 1997 para 24,14% do PIB em 2016, uma evolução de 9,54 pontos percentuais 

do PIB no período. A despesa com juros aumentou de 2,55% em 1997 para 5,08% do PIB em 2016, 

o que corresponde a um crescimento de 3,10 p.p do PIB. 

Ao se computar o pagamento líquido de juros no cômputo da despesa obrigatória, 

verifica-se que tais despesas apresentaram aumento na sua participação no agregado de despesa 

total de 78,89% em 1997 para 84,19% em 2016, enquanto as despesas discricionárias tiveram sua 

representatividade reduzida de 21,11% para 15,81% da despesa total, o que remete a um nível de 

rigidez da despesa maior que o verificado somente para a despesa primária. Porém, destaca-se 

também que, desde 2003, quando a participação das despesas obrigatórias primárias atingiu o pico 

de 87,1%, não há tendência clara, havendo alternância entre movimentos de alta e de baixa não 

significativos entre os diferentes anos. 

 

Gráfico 11 – Evolução da Participação da Despesa Discricionária e 

Obrigatória na Despesa Primária Total 

 
                    Fonte: Elaboração própria, com base em dados do RTN. 

 

A partir da análise da evolução da despesa nos últimos 20 anos desenvolvida até aqui 

é possível concluir que a tendência do crescimento das despesas primárias se deu de forma 

generalizada, sendo observado o aumento do nível gasto em todos os itens de despesa no período 

de 1997 a 2016, porém com diferenças de magnitude que resultaram em mudanças de composição 

em favor de uma maior participação das despesas com benefícios previdenciários, que reflete tanto 
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a tendência de envelhecimento da população, quanto o impacto da política de valorização do salário 

mínimo, e do agregado referente a “Outras Despesas Obrigatórias”, cujo crescimento significativo 

se deu em razão, sobretudo, de um maior comprometimento com benefícios assistenciais 

vinculados ao salário mínimo, como a LOAS e a RMV. Porém, apesar dos dados apontarem para 

o crescimento da rigidez entre o ano inicial e o ano final da série analisada, o percentual de despesas 

obrigatórias em relação à despesa total atingiu seu pico no ano de 2003, não havendo tendência 

clara desde então, havendo alternância entre períodos de alta e de baixa. 

Apesar de proporcionar maior nível de detalhamento para as despesas obrigatórias em 

nível agregado para um período abrangente, o que permite uma análise da evolução tanto de nível 

quanto de composição da despesa mais abrangente, destaca-se que há uma limitação na utilização 

do RTN para aferição precisa do nível de rigidez da despesa, uma vez que não discrimina as 

despesas da União relativas aos mínimos da saúde e da educação que não estejam relacionadas às 

despesas  com pessoal e encargos sociais em tais funções nos agregados de despesa obrigatória, 

com exceção, no último caso, da complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, prevista no art. 60, 

inciso V, do ADCT. 

 No caso da saúde, a Constituição Federal, art. 198, § 2º, inciso I, estabelece que a 

União, aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, recursos 

equivalentes a quinze por cento da Receita Corrente Líquida (RCL). Já no caso da educação, a CF, 

art. 212, determina que a União aplicará, anualmente, no mínimo, dezoito por cento da receita 

resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Em ambos os casos, não só 

há obrigatoriedade da previsão orçamentária, como também da execução da despesa em valores 

compatíveis com os parâmetros previstos pela CF, não podendo, portanto, serem contingenciadas. 

Diante da desagregação adotada no RTN, as despesas referentes à aplicação mínima da 

União tanto nas áreas de saúde e educação em itens de natureza diversa daqueles previstos nos 

agregados de despesa obrigatória que se encontram discriminados no referido demonstrativo têm 

sido computadas como despesa discricionária ao longo dos anos. Tal limitação implica numa 

avaliação subestimada do nível de rigidez da despesa. Adicionalmente, outras despesas de caráter 

rígido têm sido computadas como discricionárias no RTN, a exemplo daquelas relacionadas ao 

pagamento do Bolsa Família. 
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Seguindo a mesma linha, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, 

elaborado em cumprimento ao art. 9º da LRF, trazia, até o fim do exercício financeiro de 2016, 

abertura similar à apresentada pelo RTN para as despesas obrigatórias para fins de demonstração 

do resultado primário, implicando, portanto, na mesma limitação para computar de forma precisa 

o valor total referente a despesas obrigatórias. 

Diante de tal limitação, passou-se a adotar, a partir das avaliações de receitas e despesas 

primárias e do PLOA referentes ao exercício financeiro de 2017, o conceito de despesas com 

controle de fluxo pelo Poder Executivo, podendo ser obrigatórias ou discricionárias. Considerando 

tal sistemática, a despesa primária passa a ser classificada em três grandes grupos, quais sejam: 1) 

Despesas Obrigatórias sem Controle de Fluxo pelo Poder Executivo; 2) Despesas Obrigatórias com 

Controle de Fluxo pelo Poder Executivo; e 3) Despesas Discricionárias Com Controle de Fluxo 

pelo Poder Executivo. 

No que tange às despesas obrigatórias, o governo não dispõe de discricionariedade 

orçamentária para alterá-las ou reduzi-las, devendo necessariamente contemplá-las em sua 

programação orçamentária conforme previsão efetiva de gasto. Porém, no caso das despesas 

obrigatórias com controle de fluxo, o Poder Executivo dispõe de faculdade para controlar o 

momento de realização de tais despesas dentro do exercício financeiro, estando sujeitas, portanto, 

à programação financeira. Já as tradicionais despesas obrigatórias sem controle de fluxo não se 

sujeitam nem à programação orçamentária e nem à programação financeira, enquanto, na outra 

ponta, as despesas discricionárias se sujeitam plenamente tanto à programação orçamentária, 

quanto financeira, não havendo obrigatoriedade quanto à previsão e execução orçamentária.  

Entre as despesas obrigatórias com controle de fluxo33, tem-se, como exemplo, aquelas 

que envolvem recursos obrigatórios para as áreas de saúde e educação relacionadas a 

investimentos, inversões financeiras e custeio. Incluem também despesas de natureza diversa não 

relacionadas à saúde e educação, como, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família, a contribuição 

para o Fundo Garantia-Safra, pagamentos de auxílios a servidores civis e militares, entre outras, 

em que há o compromisso de execução no exercício financeiro, mas há possibilidade de gestão de 

fluxo pelo Poder Executivo. 

                                                                 
33 A lista exaustiva de ações orçamentárias que abrangem despesas obrigatórias com controle de fluxo é publicada nos Relatórios 

de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias elaborados em cumprimento ao art. 9º da LRF. 
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Considerando as limitações previstas na mensuração da participação das despesas 

obrigatórias em relação à despesa total como proxy da rigidez da despesa com base na utilização 

da abertura do RTN, propõe-se, complementarmente, adotar a nova sistemática de abertura das 

despesas em que se evidenciam as despesas obrigatórias com controle de fluxo para fazer o mesmo 

exercício. Porém, dada a adoção recente e a disponibilidade de dados de execução compilados com 

base em tal sistemática somente para os exercícios financeiros de 2015 e 2016, a análise será 

estática e se restringirá apenas aos dados disponíveis para o exercício mais recente, o de 2016, não 

sendo feita, portanto, uma avaliação da evolução, seja de nível, seja de composição. 

 

Tabela 1 –Discriminação da Despesa Primária – Exercício Financeiro de 

2016 (Valores Empenhados e Liquidados) 

 

 
Fonte: Elaboração Própria, com base na Mensagem Modificativa do PLOA/2018. 

  

Com base nos dados de execução constantes no Demonstrativo dos Resultados 

Primário e Nominal do Governo Central da mensagem modificativa do PLOA/2018 (tabela 1), que 

já contempla a nova sistemática de classificação das despesas que leva em conta possibilidade de 

controle de fluxo para despesas obrigatórias, é possível verificar que a despesa primária obrigatória 

total, que engloba as despesas obrigatórias “sem” e “com controle de fluxo”, alcançou R$ 

Discriminação  R$ Milhões % do PIB
% Despesa 

Primária Total

I.Transferências a Estados e Municípios po Repartição de Receita 220.959,30 3,55 15,24

II. Pessoal e Encargos Sociais 258.836,70 4,16 17,85

III. Benefícios da Previdência 510.089,00 8,20 35,17

IV. Outras Despesas Obrigatórias sem Controle de Fluxo 209.172,50 3,36 14,42

     Abono e Seguro Desemprego 55.703,90 0,90 3,84

     Anistiados 199,20 0,00 0,01

     Apoio Financeiro aos Municípios /Estados 2.900,00 0,05 0,20

     Indenizações e Benefícios de Legislação Especial 558,90 0,01 0,04

     Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV 49.002,80 0,79 3,38

     Complemento do FGTS 5.974,20 0,10 0,41

     Créditos Extraordinários 4.011,30 0,06 0,28

     Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha 18.485,30 0,30 1,27

     Fundef / Fundeb - Complementação 12.544,70 0,20 0,86

     Fundo Constitucional do DF 1.158,30 0,02 0,08

     Legislativo/Judiciário/MPU/DPU 11.766,40 0,19 0,81

     Lei Kandir (LCs nº 87/96 e 102/00) 5.850,00 0,09 0,40

     Sentenças Judiciais de Custeio e Capital 10.166,10 0,16 0,70

     Subsídios, Subvenções e Proagro 29.778,80 0,48 2,05

     Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos 283,60 0,00 0,02

     Transferência Multas ANEEL (Acórdão TCU nº 3.389/2012) 788,80 0,01 0,05

V. Despesas Obrigatórias Primárias com Controle de Fluxo 125.217,70 2,01 8,63

VI. Despesa Primária Discricionária 126.008,90 2,03 8,69

VII. Despesa Primária Obrigatória (I + II + III + IV + V) 1.324.275,20 21,28 91,31

VIII. Despesa Primária Total (VI + VII) 1.450.284,10 23,31 100,00
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1.324.275,20 milhões no exercício financeiro de 2016, o que representou 21,28% do PIB e 91,31% 

da despesa primária total, conforme consta na tabela 1. As despesas sem controle de fluxo 

abrangem o pagamento de pessoal e encargos sociais, benefícios da previdência no âmbito do 

RGPS e “Outras Despesas sem Controle de Fluxo”, tendo sido consideradas também as 

transferências por repartição de receita a outros entes subnacionais para fins de mensuração da 

rigidez da despesa. Em contrapartida, as despesas discricionárias, que, em valores correntes, 

alcançou R$ 125.217,70 milhões, representa em percentual do PIB, 2,03%, e 8,69% da despesa 

primária total. Enquanto as despesas obrigatórias sem controle de fluxo representam 19,27% do 

PIB, ou 82,68% da despesa primária total em 2016, as despesas obrigatórias com controle de fluxo 

alcançaram 2,01% do PIB, representando 8,63% da despesa primária total.  

Apesar de o RTN adotar o critério pagamento para mensuração despesa, enquanto o 

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal constante na Mensagem Modificativa do 

PLOA/2018 adotar a despesa empenhada e liquidada, tal distinção não remete a diferenças 

significativas em termos de composição da despesa e sua tendência. Ademais, o cômputo das 

despesas obrigatórias com controle de fluxo na base de despesas obrigatórias não prejudica as 

conclusões apontadas até então, uma vez que a tendência generalizada de aumento das despesas se 

confirma, obrigatórias e discricionárias. 

O fato é que uma maior rigidez das despesas primária deixa uma margem reduzida para 

a condução da política fiscal, e, consequentemente, traz limites e desafios para o alcance dos 

objetivos colocados para a estrutura de governança fiscal vigente, uma vez que as despesas 

discricionárias representam menos de 10% da despesa primária total quando consideradas as 

despesas obrigatórias com controle de fluxo pelo Poder Executivo. 

Apesar de não haver uma tendência clara em relação à evolução da participação das 

despesas obrigatórias em relação à despesa total desde o ano de 2003, quando tal relação alcançou 

seu máximo, a transição demográfica em favor de um maior envelhecimento da população 

brasileira nos próximos anos traz desafios para a condução da política fiscal e para a estrutura de 

governança fiscal no alcance dos seus objetivos, uma vez que gera um potencial aumento das 

despesas previdenciárias, principal componente que contribuiu para o crescimento das despesas 

obrigatórias nos últimos 20 anos. Tal dinâmica tende a impactar também gastos com benefícios 

pagos a idosos, como o BPC, e os gastos com saúde, o que leva a um cenário de um aumento da 

rigidez da despesa, tudo mais constante. 
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3.4. Avanços recentes na estrutura de governança fiscal do Brasil 

 

No ano de 2016, foram introduzidos dois novos elementos importantes na estrutura de 

governança fiscal da União. O primeiro foi a implementação, por meio de uma emenda à 

Constituição Federal, de uma regra fiscal que visa limitar o crescimento da despesa da União por 

um período de vinte anos, uma vez que a dinâmica de crescimento da despesa nos últimos anos, 

conforme analisado no tópico anterior, tem colocado desafios para a estrutura de governança fiscal 

vigente até então em posicionar a política fiscal numa trajetória sustentável. A outra inovação da 

estrutura de governança fiscal brasileira se deu pela criação da Instituição Fiscal Independente (IFI) 

no âmbito do Senado Federal também no ano de 2016. 

 

3.4.1. A introdução de um teto para o gasto público – O “Novo Regime Fiscal” 

 

Com o objetivo de conter o crescimento da despesa no âmbito do Orçamento Fiscal e 

da Seguridade Social da União, foi aprovada, em dezembro de 2016, a Emenda Constitucional 

(EC) nº 95/2016, que instituiu o “Novo Regime Fiscal” no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União a ser válido por 20 anos, por meio do acréscimo dos arts. 106 a 114 ao 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Trata-se do resultado de um diagnóstico 

de que a estrutura de governança fiscal vigente até então não dispunha de instrumentos adequados 

para conter a tendência ao crescimento da despesa pública, caracterizada, sobretudo, por um 

elevado grau de rigidez. 

O “Novo Regime Fiscal” limita o crescimento da despesa primária em cada ano à 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pelo período de 20 exercícios 

financeiros a partir do ano de 2017, podendo o Presidente da República propor, a partir do décimo 

exercício da vigência do “Novo Regime”, projeto de lei complementar para alteração do método 

de correção dos limites, sendo admitida apenas uma alteração por mandato presidencial. Trata-se, 

portanto, de uma regra fiscal que restringe o crescimento real da despesa, fixando, como teto, o 

valor da despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar e demais operações 

que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% para o exercício de 2017. Para os exercícios 

financeiros posteriores, o teto para a despesa é calculado com base no teto definido para o exercício 
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anterior, corrigido pela variação do IPCA para o período de 12 meses encerrado em junho do 

exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. 

Segundo o caput do art. 106 do ADCT, são estabelecidos, para cada exercício 

financeiro, limites individualizados para as despesas primárias: I – do Poder executivo; II - do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da 

Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça 

do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário; III - do Senado Federal, da Câmara 

dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no âmbito do Poder Legislativo; IV - o Ministério 

Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público; e V - da Defensoria Pública da 

União.  

O art. 107, § 6º, estabelece quatro possibilidades de exclusão da base de cálculo e nos 

limites estabelecidos para o teto da despesa. O inciso I prevê a exclusão das transferências 

relacionadas a repartições de receitas com entes subnacionais previstas na Constituição Federal, 

como, por exemplo as relacionadas ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), a complementação de recursos dada pela União ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb e as despesas relacionadas ao Fundo 

Constitucional do Distrito Federal (FCDF), que é vinculada à variação da RCL, segundo determina 

a Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002. O inciso II se refere à possibilidade de abertura de 

créditos extraordinários para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 

guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62, da CF. O inciso 

III está relacionado a despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições, 

que, no Brasil, se dá de dois em dois anos, dificultando, portanto, a aplicação do teto de despesa 

em base anual para despesas de tal natureza. Por fim, há permissão para abatimento do teto para as 

despesas com aumento de capital das empresas estatais não dependentes.  

A exclusão das transferências obrigatórias relacionadas à repartição de receitas com 

outros entes subnacionais da apuração do teto justifica-se pelo fato de que tal item se refere 

meramente à transferência da parcela de receitas arrecadadas pela União que cabe a estados e 

municípios, e que o montante a ser transferido em cada caso está diretamente relacionado à 

arrecadação, que pode exibir um crescimento maior que o IPCA, a depender do ano, estando, 

portanto, fora do controle da União a decisão quanto a valores a serem transferidos. Já a exclusão 

dos créditos extraordinários do teto para a despesa pode ser compreendida como uma cláusula de 
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escape para dotar a regra de flexibilidade suficiente para fazer frente a imprevistos. Apesar de a 

exclusão das despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes ser desejável 

do ponto de vista de possibilitar flexibilidade na execução de investimentos, a não sujeição a 

qualquer limite e condições pode ensejar um incentivo a um maior direcionamento a despesas de 

tal natureza como forma de contornar as limitações impostas pelo “Novo Regime Fiscal”. Nessa 

linha, Ayuso (2012, p.6) argumenta que, apesar das exclusões de alguns itens de despesa da regra 

serem geralmente justificáveis, deve-se ter claro que há um enfraquecimento no link entre a regra 

fiscal e os objetivos de sustentabilidade fiscal. 

Com vistas a conferir adequado nível de enforcement ao cumprimento do teto definido 

para a despesa primária, o art. 109 estabelece vedações ao poder executivo ou ao órgão que 

descumprir o limite individualizado. Tais vedações também podem ser interpretadas como 

mecanismos de correção automática que, ao serem acionados, visam conter o crescimento nominal 

da despesa nas mais diversas rubricas e sua adequação à regra. Destacam-se as seguintes restrições: 

concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou 

de órgão, de servidores e empregados públicos; criação de cargo, emprego um função; alteração de 

estrutura de carreira que implique aumento de despesa; admissão ou contratação de pessoal; criação 

de despesa obrigatória; adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 

variação da inflação; a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a 

remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com 

subsídios e subvenções. 

Apesar de suavizar o gasto no médio e longo prazo, a regra introduzida pela EC nº 

95/2016 tende a manter o caráter pró-cíclico34 da política fiscal brasileira no curto prazo durante 

os períodos de baixa dos ciclos econômicos, uma vez que impede o crescimento real da despesa, 

impossibilitando a adoção de uma política anticíclica na magnitude compatível com os objetivos 

de estabilização. Tal fenômeno será observado de maneira mais perceptível caso a regra seja 

operada no teto ao longo dos primeiros anos de sua vigência, e estes sejam marcados por um 

período de alta do ciclo econômico.  

                                                                 
34 Gadelha e Divino (2013) apontam para um comportamento pró-cíclico da política fiscal brasileira no período de março de 2002 

a julho de 2011, encontrando uma relação positiva e estatisticamente significante entre hiato do produto e a razão gastos públicos 

sobre o PIB. Outros estudos, a exemplo de Mendonça et al. (2009), também concluem pela pró-ciclicidade da política fiscal 

brasileira. 
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Outra questão que deve ser levada em conta é que a cobertura do “Novo Regime Fiscal” 

instituído pela EC nº 95/2016 aplica-se somente à União. Assim, verifica-se uma abrangência 

limitada para o teto da despesa introduzida pela emenda constitucional. As principais referências 

que tratam do tema e a prática internacional apontam para uma maior efetividade da regra fiscal 

quando há a cobertura de todos os entes governamentais. 

A Emenda Constitucional nº 95/2016 também prevê que durante a vigência do “Novo 

Regime Fiscal”, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e 

desenvolvimento do ensino passarão a ser corrigidas pela inflação, desobrigando, portanto, que a 

aplicação mínima anual de recursos em tais setores esteja vinculada à base de receitas especificadas 

pela Constituição durante o período de vigência do “Novo Regime Fiscal”. A adoção de tal medida 

é relevante, uma vez que os mínimos relativos à educação e saúde constituem despesas obrigatórias, 

e a manutenção da vinculação de tais rubricas à receita tenderia a exigir um esforço de contenção 

ainda maior em outras rubricas de despesa com vistas ao cumprimento do teto gasto. 

 

3.4.2. A criação da IFI 

 

A Resolução do Senado Federal nº 42, de 1 de novembro de 2016, que criou a IFI no 

âmbito do Senado Federal, estabelece em seu art. 1º, as seguintes finalidades: 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; IV - projetar a evolução de variáveis fiscais determinantes 

para o equilíbrio de longo prazo do setor público. O conjunto de tais finalidades está 

significativamente alinhado com o rol de atividades geralmente prescrito para o mandato de uma 

IFI, conforme será analisado em maior detalhe na seção seguinte. 

No que tange à promoção da transparência fiscal, o § 11, do art. 1 º, da RSF nº 42, 

estabelece que os relatórios elaborados pela IFI para cumprimento de suas competências serão 

tornados públicos após aprovação pela maioria do seu Conselho Diretor. 

Em relação à previsão de características que visam conferir a independência da IFI 

brasileira no desempenho de suas funções, sobretudo, no que tange à configuração do arranjo 
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institucional em que se insere, destaca-se, primeiramente, o fato dela ter sido criada no âmbito da 

estrutura do Senado Federal, o que garante, formalmente, autonomia funcional em relação ao Poder 

Executivo, que é responsável pela execução da política orçamentária e fiscal. A literatura destaca 

que em regimes presidencialistas, é importante que a IFI não esteja ligada ao Poder Executivo, 

sendo satisfatória sua vinculação ao Poder Legislativo. 

Outra característica geralmente apontada como requisito se dá pela adequação e a 

garantia do fluxo necessário de recursos para que a IFI desempenhe adequadamente e de forma 

autônoma suas atividades.  O art. 2º, da RSF nº 42/2016, define que a estrutura necessária ao 

funcionamento da Instituição Fiscal Independente será provida pelo Senado Federal mediante o 

remanejamento de servidores e serviços já existentes, sendo que, conforme determina o parágrafo 

único, Ato da Comissão Diretora do Senado Federal disporá sobre a estrutura e o funcionamento 

da Instituição Fiscal Independente, bem como sobre as suas fontes orçamentárias, sendo vedado o 

contingenciamento de seus recursos. 

O Ato da Comissão Diretora n º 10, de 2016, art 5º, dispõe que as despesas da IFI 

correm por conta de dotação orçamentária própria consignada na Lei Orçamentária Anual, sendo 

esta não passível de contingenciamento. Porém, cabe esclarecer que não destina, a priori, de forma 

permanente ou em base plurianual, montante determinado para financiamento das atividades da 

IFI. Assim, a cada exercício financeiro, o Senado Federal decide o montante que será consignado 

ao financiamento das atividades da IFI por meio do orçamento anual, considerando o seu limite 

global para elaboração da proposta orçamentária. Em relação à impossibilidade de 

contingenciamento orçamentário constante na RSF nº 42/2016, trata-se de um comando que deve 

ser observado pelo próprio Senado Federal durante a execução orçamentária dentro do exercício 

financeiro, uma vez que o Poder Legislativo também se sujeita à limitação de empenho prevista no 

art. 9 º da LRF. 

Ainda em relação à provisão de recursos para o desenvolvimento de atividades da IFI, 

a RSF nº 42/2016, art. 2º, determina que estrutura necessária ao funcionamento da Instituição Fiscal 

Independente será provida pelo Senado Federal mediante o remanejamento de servidores e serviços 

já existentes. Segundo o art. 3 º, do Ato da Comissão Diretora nº 10/2016, a estrutura administrativa 

para apoiar os trabalhos da IFI será a prevista no item 1.8 do Anexo I do Regulamento 

Administrativo do Senado Federal, observados os requisitos do art. 2º da RSF nº 42 de 2016. O ato 
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da Comissão Diretora nº 10/2016, em seu art. 6º, define também que a Diretoria-Geral do Senado 

deverá prover as instalações físicas e a logística essencial para o funcionamento da IFI. 

No que tange a forma de indicação e investidura do corpo diretivo, a RSF nº 42/2016 

aponta que a IFI será dirigida por um Conselho Diretor, composto de 3 membros, sendo 1 diretor-

executivo indicado pelo Presidente do Senado Federal, 1 diretor indicado pela Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado Federal e mais 1 diretor indicado pela Comissão de 

Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado. A 

Resolução também exige que os indicados ao Conselho Diretor se submetam a arguição pública e 

sejam aprovados pelo Senado Federal, devendo ser brasileiros de reputação ilibada e detentores de 

notório saber nos temas de competência da IFI. 

Ainda segundo a RSF nº 42/2016, o mandato dos membros do Conselho Diretor da IFI 

será de 4 (quatro) anos, não admitida a recondução, não sendo coincidentes, sendo a nomeação de 

cada diretor feita de forma alternada a cada 2 (dois) anos. Os membros do Conselho Diretor só 

poderão ser exonerados em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou 

processo administrativo disciplinar, bem como por voto de censura aprovado pela maioria absoluta 

dos membros do Senado Federal, o que visa reforçar as garantias para atuação independente dos 

membros do Conselho Diretor. Também é vedado a tais membros o exercício regular de outra 

atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou filiação político-partidária, 

segundo § 8º do art. 1º da referida resolução. 

Com vistas a assegurar a adequada capacidade técnica de seu corpo profissional, a RSF 

nº 42/2016 determina que 60% (sessenta por cento), no mínimo, dos profissionais que lhe forem 

designados tenham titulação acadêmica de mestre ou doutor em áreas temáticas compatíveis com 

o objeto de atuação da Instituição. 

No que tange a garantias no acesso às informações necessárias ao desempenho das 

respectivas atribuições, a RSF nº 42/2016, art. 1º, § 10 determina que a Instituição Fiscal 

Independente poderá encaminhar, por intermédio da Mesa do Senado Federal, pedidos escritos de 

informações a Ministros de Estado e a quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à 

Presidência da República, importando em crime de responsabilidade a recusa, o não atendimento 

no prazo de 30 (trinta) dias ou a prestação de informações falsas. As prerrogativas quanto à 

solicitação de informações pela Mesa do Senado Federal têm amparo no art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal. 
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3.5. Uma análise da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil e sua 

aderência aos padrões internacionais 

 

 A presente seção objetiva fazer uma avaliação qualitativa da adequação dos 

componentes da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil tendo como referência as 

recomendações e boas práticas constantes na literatura abordada no capítulo 2 do presente trabalho. 

Tal avaliação é feita por meio de uma análise de aderência da base normativa e procedimental do 

caso brasileiro, descrita nas seções anteriores do presente capítulo, buscando-se identificar a 

presença ou não, por meio da previsão normativa e/ou da verificação da adoção efetiva, 

denominada de base procedimental no presente trabalho, de características e elementos apontados 

pela literatura como cruciais para uma maior efetividade dos principais componentes das estruturas 

de governança fiscal domésticas. Ressalta-se que a análise feita na presente seção avalia a estrutura 

de governança fiscal vigente, considerando os avanços recentes, como a criação da IFI e a adoção 

do “Teto do Gasto”. 

Complementarmente, busca-se avaliar as limitações impostas pelo elevado grau de 

rigidez da despesa, uma vez que a plena convergência formal e procedimental nos aspectos 

avaliados para cada um dos componentes da estrutura de governança fiscal vigente podem não 

garantir, na prática, o resultados esperados. 

A análise feita no presente capítulo baseia-se na definição prévia de uma escala de 

avaliação dividida três em níveis de aderência, quais sejam: i) Alto; ii) Médio; e iii) Baixo ou 

Inexistente. Para cada dimensão dos componentes de governança fiscal analisada, são definidos 

critérios específicos para cada um dos três níveis de aderência, construídos com base em 

características e aspectos apontados de forma convergente pelas referências bibliográficas 

abordadas no capítulo 2 como importantes para a efetividade de cada um dos componentes das 

estruturas de governança fiscal domésticas analisados, considerando, inclusive, a composição de 

índices de avaliação dos componentes das estruturas de governança fiscal analisados no item 2.6 

do capítulo 2.  A aferição do nível de aderência em relação a cada dimensão avaliada segundo os 

critérios pré-estabelecidos é acompanhada da indicação da base normativa e procedimental que dá 

embasamento à avaliação em cada caso nos quadros de avaliação. 
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Quanto à adoção de um MTEF no caso brasileiro, verifica-se que o PPA e a LDO 

apresentam alguns elementos que compõem a estrutura básica de um MTEF, como a definição de 

cenários fiscais e econômicos plurianuais, e, especificamente, no caso do PPA, detalha-se, em 

caráter indicativo, o custo plurianual de programas temáticos para o período de referência do plano. 

Porém, faltam elementos que dão, de fato, funcionalidade e operacionalidade a um MTEF, 

conforme já apontado nas seções 3.1 e 3.2 deste capítulo. 

No caso do PPA, não consta diferenciação entre novos programas e programas 

existentes. Os valores de referência estabelecidos para os programas no PPA têm apenas caráter 

indicativo, ou seja, não vinculam os valores efetivamente alocados no orçamento anual, que podem 

não ser compatíveis com valores indicados no PPA. Também não são rolantes, ou seja, não são 

revisados anualmente para o período de 4 anos, o que também se aplica aos cenários fiscais. 

Adicionalmente, o valor de referência de cada programa é discriminado apenas para o primeiro ano 

a que se refere o plano, sendo apresentado de forma agregada para os três exercícios financeiros 

subsequentes. 

No caso das LDOs, os cenários fiscais são estabelecidos por meio da definição de metas 

fiscais, que devem ser observadas na distribuição dos limites setoriais para elaboração da proposta 

orçamentária, restringindo-se apenas ao exercício financeiro a que se refere o orçamento. As metas 

definidas para os exercícios subsequentes são meramente indicativas da trajetória fiscal a ser 

perseguida e não são utilizadas como referência para a definição de tetos setoriais para o 

detalhamento das despesas de órgãos setoriais para os anos subsequentes ao exercício a que se 

refere o orçamento. 

A ausência de um MTEF implica, por si só, numa falta de aderência da estrutura de 

governança fiscal brasileira em relação a tal componente, impossibilitando, portanto, a avaliação 

detalhada de suas características no presente trabalho. Assim, a implementação efetiva de um 

MTEF nos moldes recomendados pela literatura constitui um dos principais pontos a serem 

observados para uma plena convergência da estrutura de governança fiscal brasileira aos padrões 

de governança internacionais, segundo tendência recente. 

Porém, o significativo grau de rigidez da despesa verificado no caso brasileiro tende a 

limitar o alcance dos objetivos estabelecidos para um MTEF, pois compromete a capacidade das 

autoridades definirem uma restrição ex ante para a política fiscal que seja compatível com a 

trajetória de médio prazo requerida para manter a sustentabilidade de longo prazo. Pode também 
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criar incentivo para a adoção de uma política fiscal menos restritiva no curto prazo, deslocando o 

esforço fiscal para os anos finais do período de referência do MTEF, o que pode trazer riscos para 

o cumprimento da trajetória prevista para a política fiscal ex ante. Adicionalmente, a rigidez resulta 

numa perda de incentivos pela busca na eficiência na despesa pública, dada a garantia de recursos 

para financiamento de determinadas políticas independente da performance, o que tem um impacto 

negativo direto em relação à capacidade de fases mais avançadas de um MTEF levarem a uma 

maior eficiência alocativa e técnica. 

Os tópicos 3.5.1 a 3.5.3 trazem o resultado da avaliação de aderência dos três 

componentes da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil analisados de forma detalhada no 

presente trabalho, na seguinte sequência: 3.6.1) Regras Fiscais; 3.6.2) Procedimentos 

Orçamentários; e 3.6.3) Instituição Fiscal Independente. 

 

3.5.1. Análise da aderência das regras fiscais 

 

Atualmente, a legislação brasileira prevê três tipos de regras fiscais. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal não apenas determina que o ente governamental defina uma meta de 

resultado primário ou nominal, como também estabelece mecanismos para que seja buscado o seu 

cumprimento durante a execução. O mesmo diploma legal determinou que o Presidente da 

República submetesse ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida 

consolidada da União, estados e municípios, tendo sido aprovados, por meio da RSF nº 40/2001, 

limites para a dívida consolidada líquida apenas para os estados e municípios até então. No ano de 

2016, foi aprovada Emenda Constitucional nº 95/2016, que estabelece o “Novo Regime Fiscal” no 

âmbito do orçamento fiscal e da seguridade social da União, no qual é limitado o crescimento da 

despesa real por um período de vinte anos. 

O presente tópico faz uma avaliação da aderência das regras fiscais adotadas no Brasil 

em relação a características apontadas pelo referencial bibliográfico abordado no capítulo 2 como 

importantes para a explicar a efetividade dos diferentes tipos de regras fiscais. Tais características 

são analisadas por dimensões de avaliação frequentemente apontadas como relevantes pelos 

diversos trabalhos que tratam do tema, totalizando nove dimensões, quais sejam:  1) Base 

estatutária; 2) Cobertura Governamental; 3) Enforcement, ou força vinculante; 4) Mecanismos de 

correção automática; 5) Possibilidade de Revisão ou suspensão de limites ou metas; 6) 
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Monitoramento e compliance da regra fiscal; 7) Flexibilidade e Resiliência a Choques; 8) 

Mecanismos de ajuste aos ciclos econômicos; e 9) Conexão com planos e objetivos fiscais de médio 

prazo ou MTEFs. 

Para cada dimensão avaliada, foram definidos critérios de avaliação, conforme 

descrição constante no quadro 5, que visam permitir a identificação do nível de aderência de cada 

uma das regras avaliadas, considerando 3 níveis de aderência: i) Alto; ii) Médio; e iii) Baixo ou 

inexistente. Os critérios foram construídos de forma específica para cada uma das dimensões 

avaliadas, tendo como referência as características apontadas pelas referências bibliográficas 

mencionadas no capítulo 2, abrangendo, inclusive, aspectos convergentes presentes nos índices 

construídos pela Comissão Europeia e Schaechter et al. (2012) para avaliar as regras fiscais, 

conforme abordado no capítulo 2. Assim, busca-se identificar a presença na base normativa e 

procedimental das regras fiscais brasileiras de aspectos e características que englobam os critérios 

adotados para definir o nível de aderência observado em cada dimensão avaliada. A base normativa 

e procedimental que dá embasamento à avaliação do nível de aderência em cada dimensão para 

cada uma das regras fiscais adotadas no Brasil é também apontada no quadro 5, que apresenta os 

resultados da avaliação da aderência das regras fiscais adotadas no Brasil. 

 

Quadro 5 – Análise de Aderência das Regras Fiscais Vigentes no Brasil 

Dimensão 

Avaliada 

Avaliação do Nível de 

Aderência 
Critérios de Avaliação 

do Nível de Aderência 

Base Normativa e/ou 

Procedimental da Avaliação do 

Nível de Aderência 
Regra de 

Resultado 

Regra 

de 

Dívida 

Regra 

de 

Despesa 

1) Base 

estatutária 
Alto Alto Alto 

Alto - Base Constitucional 

ou Legal. 

Meta de Resultado Primário: a 

exigência de definição de metas 

anuais nas LDOs está prevista na 

LRF, art. 4°, §1°, com o art. 9°, 

caput, exigindo a adoção de 

medidas para o seu cumprimento. 

Médio - a base estatutária 

da regra define princípios 

gerais e a obrigação do 

governo ou autoridade 

competente definir as 

metas ou limites. 

Limite de Dívida: para Estados e 

Municípios está prevista na RSF nº 

40, de 2001, que tem força de lei. 

Baixo - Não há previsão 

legal e a regra fiscal é 

definida por meio de 

compromisso ou objetivo 

declarado. 

Teto do Gasto:  está previsto no 

ADCT, arts. 106 a 113, tendo, 

portanto, força constitucional. 
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Dimensão 

Avaliada 

Avaliação do Nível de 

Aderência Critérios de 

Avaliação do Nível 

de Aderência 

Base Normativa e/ou 

Procedimental da Avaliação do 

Nível de Aderência 
Regra de 

Resultado 

Regra 

de 

Dívida 

Regra de 

Despesa 

2) Cobertura 

Governamental 
Médio Baixo Médio 

Alto - abrange o Setor 

Publico ou o  Governo 

Geral. 

 

 

Médio - Abrange o 

Governo Central 

apenas. 

 

 

Baixo ou Inexistente 
- Abrange Governos 

Estaduais e/ou 

Municipais apenas. 

Meta de Resultado Primário: as 

LDOs da União, até o ano de 2015, 

definiam a meta de superávit 

primário para o Setor Público não 

Financeiro, prevendo a 

compensação, por parte da União, 

da parcela correspondente à meta 

definida para Estados e Municípios 

em caso de não cumprimento por 

parte destes. A partir de 2016, a 

parcela que cabe a Estados e 

Municípios é apenas indicativa, 

não havendo previsão de 

compensação pela União em caso 

de não alcance da meta por tais 

entes. Adicionalmente, não há 

mecanismo de coordenação entre 

os níveis subnacionais de governo 

para definição das metas. 

Limite de Dívida: A RSF nº 

40/2001 estabelece limites apenas 

para Estados e Munincípios. 

Teto do Gasto: A EC nº 95/2016 

estabeleceu limites apenas para a 

União. 

3) Enforcement Alto Alto Alto 

Alto - o cumprimento 

da meta é de 

observância 

obrigatória e a 

legislação prevê 

mecanismos que 

visam assegurar seu 

cumprimento. 

Meta de Resultado Primário: A 

não observância das medidas a 

serem adotadas, conforme 

determina a LRF, art. 9º, caput, 

pode importar em crime de 

responsabilidade, segundo o art. 

85, da CF, no caso do Presidente 

da República.  

Médio - a legislação 

não prevê mecanismos   

que visam a 

observância 

obrigatória, mas o não 

cumprimento da regra 

fiscal deve ser 

justificado perante o 

Poder Legislativo. 

Limite de Dívida: A LRF, art. 31, 

determina vedações à contratação 

de operações de crédito ao ente que 

não observar o limite de dívida, 

além de vedar o recebimento de 

transferências voluntárias por parte 

do ente que não observar a 

trajetória requerida para levar a 

dívida abaixo do limite previsto. 

 

Baixo ou Inexistente 
- a regra fiscal é 

meramente indicativa 

e a legislação não 

prevê a justificação de 

eventual 

descumprimento 

perante o Poder 

Legislativo. 

Teto do Gasto: O ADCT, art. 109 

estabelece vedações ao órgão que 

descumprir o limite 

individualizado, também 

estabelecendo vedações no caso 

caso de descumprimento do teto 

estabelecido pelo art. 107. 
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Dimensão 

Avaliada 

Avaliação do Nível de Aderência Critérios de 

Avaliação do Nível 

de Aderência 

Base Normativa e/ou Procedimental da 

Avaliação do Nível de Aderência Regra de 

Resultado 

Regra de 

Dívida 

Regra de 

Despesa 

4) Mecanismos 

de correção 

automática 

Alto Alto Médio 

Alto - há 

mecanismos de 

correção automática 

previstos na 

legislação que 

preveem a trajetória 

do ajuste. 

 

Médio - há 

mecanismos de 

correção automática 

previstos na 

legislação, mas não 

há previsão quanto à 

trajetória de ajuste. 

 

Baixo ou 

Inexistente - não há 

mecanismos de 

correção automática 

e nem previsão 

quanto à trajetória 

de ajuste. 

Meta de Superávit Primário: Art. 9º da 

LRF estabelece a necessidade de 

limitação de empenho, que deve ser 

procedido de maneira suficiente para 

viabilizar o cumprimento da meta no caso 

das projeções de receitas e despesas 

primárias obrigatórias apontarem para a 

possibilidade de não cumprimento. Trata-

se de correção ex ante.  

Limite de Dívida: Art. 31 da LRF 

estabelece tanto mecanismos de correção 

automática, como vedação à contratação 

de operações de crédito e a obtenção de 

resultado primário necessário à 

recondução da dívida ao limite, devendo 

promover, entre outras medidas, a 

limitação de empenho prevista no art. 9º. 

O art. 31 também estabelece trajetória 

para a recondução da dívida ao limite. 

Teto do Gasto: O ADCT, art. 109, 

estabelece vedações quanto ao aumento 

de despesas diversas. Porém, a EC nº 

95/2016 não define uma trajetória para 

recondução da despesa ao seu limite. 

5) Possibilidade 

de Revisão ou 

suspensão de 

limites ou metas 

Alto Alto Alto 

Alto - As metas ou 

limites não podem 

ser alterados ou 

suspensos 

temporariamente 

sem a aprovação do 

Poder Legislativo, a 

não ser em situações 

específicas 

previamente 

definidas. 

 

Médio - As metas 

ou limites podem 

ser alterados ou 

suspensos 

temporariamente 

desde que 

justificados ao 

Poder Legislativo. 

 

Baixo ou 

Inexistente - As 

metas ou limites 

podem ser alterados 

ou suspensos 

temporariamente e 

não há necessidade 

de justificar ao 

Poder Legislativo. 

Meta de Resultado Primário: A LRF 

atribui à Lei de Diretrizes Orçamentárias 

a definição da meta de resultado primário. 

Alterações na meta estabelecida pela 

LDO devem ser aprovadas pelo Poder 

Legislativo, uma vez que se trata de 

alteração de uma lei. 

 

 

Limite de Dívida: Estabelecido pela 

Resolução do Senado Federal nº 40/2001, 

podendo ser alterado somente por ato do 

Senado Federal. 

 

 

Teto do Gasto: Está previsto no ADCT, 

podendo ser modificado apenas por 

aprovação legislativa, por meio de 

alteração constitucional. 
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Dimensão 

Avaliada 

Avaliação do Nível de Aderência Critérios de 

Avaliação do 

Nível de 

Aderência 

Base Normativa e/ou Procedimental da 

Avaliação do Nível de Aderência Regra de 

Resultado 

Regra de 

Dívida 

Regra de 

Despesa 

6)  Compliance e 

Monitoramento   

da Regra. 

Alto Alto Alto 

Alto - O 

cumprimento da 

regra e de seus 

mecanismos de 

correção é 

regularmente 

demonstrado 

pelo Governo ou 

pela autoridade 

fiscal 

competente, 

sendo 

monitorado por 

uma Instituição 

ou Conselho 

Fiscal 

Independente.  

 

 

Médio - O 

cumprimento da 

regra e de seus 

mecanismos de 

correção é 

regularmente 

demonstrado 

pelo governo ou 

pela autoridade 

fiscal 

competente, 

sendo 

monitorado por 

um Tribunal ou 

Corte de Contas.   

 

Baixo ou 

Inexistente - A 

legislação não 

prevê a 

demonstração 

nem o 

acompanhament

o regular do 

cumprimento da 

regra fiscal por 

órgão externo ao 

Governo. 

Meta de Resultado Primário: A LRF, art. 

9°, § 4°, estabelece que, quadrimestralmente, 

o Poder Executivo demonstre e avalie o 

cumprimento das metas fiscais, em audiência 

pública na Comissão Mista do Congresso 

Nacional ou equivalente nas Casas 

Legislativas estaduais e municipais, o que é 

demonstrado por meio do Relatório de 

Avaliação de Cumprimento de Metas por 

força das LDOs anuais, disponibilizado no 

sítio eletrônico da STN/MF. Para dar 

cumprimento ao que dispõe o caput, do art. 

9°, da LRF, as LDOs anuais preveem a 

elaboração do Relatório de Avaliação de 

Receitas e Despesas Primárias, que tem 

caráter prospectivo. Por força da CF/88, art. 

165,§ 3°, bimestralmente é publicado o 

RREO, no qual consta Demonstrativo do 

Resultado Primário por exigência da LRF, art. 

53, inciso III. 

Limite de Dívida: A LRF, art. 54, determina 

que ao final de cada quadrimestre será 

emitido Relatório de Gestão Fiscal, devendo 

conter comparativo com os limites de que 

trata a LRF, inclusive limites relativos à 

dívida consolidada líquida e mobiliária, 

devendo ser indicadas medidas corretivas 

adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer 

dos limites. 

Teto do Gasto: O ADCT, art. 107, § 3º, 

determina que a mensagem que encaminhar o 

projeto de lei orçamentária demonstrará os 

valores máximos de programação compatíveis 

com os limites individualizados calculados na 

forma do § 1º do mesmo artigo, observados os 

§§ 7º a 9º. O § 4º determina que as despesas 

primárias autorizadas na LOA sujeitas aos 

limites não poderão exceder os valores 

máximos demonstrados nos termos do § 3º. O 

§ 5º veda a abertura de crédito suplementar ou 

especial que amplie o montante total 

autorizado de despesa primária sujeita aos 

limites de que trata este artigo. Trata-se de 

compliance ex ante.  

Observação Geral: A Resolução do Senado 

Federal nº 42/2016  que criou a IFI no âmbito 

do Senado Federal prevê, no art. 1º , inciso II,  

a competência de analisar a aderência do 

desempenho de indicadores fiscais e 

orçamentários às metas definidas na 

legislação pertinente. 

 

 

 



 

102 
 

Dimensão 

Avaliada 

Avaliação do Nível de 

Aderência Critérios de 

Avaliação do Nível 

de Aderência 

Base Normativa e/ou 

Procedimental da Avaliação do 

Nível de Aderência Regra de 

Resultado 

Regra 

de 

Dívida 

Regra de 

Despesa 

7) Flexibilidade 

e Resiliência a 

Choques 

Médio Alto Médio 

Alto - Cláusulas de 

escape são detalhadas 

de forma específica 

na legislação.  

 

Médio - Há previsão 

de cláusulas de 

escape na legislação, 

mas são definidas de 

forma genérica. 

 

Baixo ou Inexistente 
- Não há definição de 

cláusulas de escape 

na legislação. 

Meta de Resultado Primário: a  

LRF define cláusulas de escape, 

uma vez que seu art. 65 determina 

que na ocorrência de calamidade 

pública reconhecida pelo Congresso 

Nacional, no caso da União, ou 

pelas Assembleias Legislativas, na 

hipótese dos Estados e Municípios, 

sejam dispensados o atingimento 

dos resultados fiscais e a limitação 

de empenho prevista no art. 9° da 

mesma lei enquanto perdurar a 

situação, aplicando-se o mesmo no 

caso de estado de defesa ou de sítio, 

decretado na forma da Constituição. 

Limite de Dívida: A LRF, em seu 

art. 66, estabelece que os prazos 

para recondução da dívida ao seu 

limite definidos no art. 31 serão 

duplicados no caso de crescimento 

real baixo (inferior a 1% nos últimos 

4 trimestres) ou negativo do Produto 

Interno Bruto (PIB) nacional, 

regional ou estadual por período 

igual ou superior a quatro trimestres. 

Nas hipótese de se verificarem 

mudanças drásticas na condução das 

políticas monetária e cambial, 

reconhecidas pelo Senado Federal, o 

prazo referido no caput do art. 31 

poderá ser ampliado em até quatro 

quadrimestres.  

Teto de Gastos: O ADCT, art. 107, 

inciso II, prevê a exclusão da base 

de cálculo dos limites estabelecidos 

a abertura de créditos 

extraordinários para atender a 

despesas imprevisíveis e urgentes, 

como as decorrentes de guerra, 

comoção interna ou calamidade 

pública, observado o disposto no art. 

62, da CF. 
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Dimensão 

Avaliada 

Avaliação do Nível de Aderência Critérios de 

Avaliação do Nível de 

Aderência 

Base Normativa e/ou 

Procedimental da 

Avaliação do Nível de 

Aderência 

Regra de 

Resultado 

Regra de 

Dívida 

Regra de 

Despesa 

8) Mecanismos 

de Ajuste aos 

Ciclos 

Econômicos 

Baixo ou 

Inexistente 

Baixo ou 

Inexistente 

Baixo ou 

Inexistente 

Alto - As metas ou 

limites são definidos 

em termos estruturais 

ou devem ser ajustadas 

ao longo do ciclo 

econômico. 

Meta de Resultado 

Primário: não é definida em 

termos estruturais e nem há 

mecanismos que visam 

ajustá-las aos ciclos. 

Médio - A regra prevê 

mecanismos que 

prevêem ajuste parcial 

aos ciclos. 

 Limite de Dívida: não é 

definido em termos 

estruturais e nem há 

mecanismos que visam 

ajustá-lo aos ciclos. 

Baixo ou Inexistente - 

As metas ou limites 

não são definidos em 

termos estruturais, não 

são ajustadas ao longo 

do ciclo e nem há 

previsão de 

mecanismos que visam 

ajuste parcial aos 

ciclos. 

Teto do Gasto: não é 

definido em termos 

estruturais e nem há 

mecanismos que visam 

ajustá-lo aos ciclos. 

9)  Conexão 

com planos e 

objetivos 

fiscais de 

médio prazo ou 

MTEFs 

Baixo ou 

Inexistente 

Baixo ou 

Inexistente 

Baixo ou 

Inexistente 

Alto - A legislação 

prevê a 

compatibilização na 

definição de limites e 

metas para a regra 

fiscal com os planos 

fiscais de médio prazo. 

A legislação não prevê a 

elaboração de um plano 

fiscal ou a definição de 

objetivos fiscais de médio 

prazo, não constituindo, 

também, em prática regular. 

Médio - A legislação 

não prevê a 

compatibilização na 

definição de limites e 

metas para a regra 

fiscal com os planos 

fiscais de médio prazo, 

mas a compatibilização 

é prática regular. 

Baixo ou Inexistente - 

A legislação não prevê 

e nem é uma prática 

regular a 

compatibilização na 

definição de limites e 

metas para a regra 

fiscal com os planos 

fiscais de médio prazo.  

            Fonte: Elaboração Própria. 

 

A avaliação feita no presente trabalho indica um elevado grau de aderência normativo 

e procedimental para os três tipos de regras fiscais adotados no Brasil para as seguintes dimensões: 

base estatutária; enforcement; possibilidade de revisão ou suspensão de limites ou metas e 

monitoramento; e compliance.  
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No que tange à base estatutária, as regras fiscais estão previstas em lei ou na 

Constituição, o que indica um nível de alinhamento adequado às recomendações constantes na 

literatura. A LRF exige a definição de metas anuais no Anexo de Metas Fiscais da LDO, dentre as 

quais, a definição da meta de resultado primário e nominal. O mesmo diploma legal determina, em 

seu art. 9°, caput, a adoção de medidas com vistas à limitação de empenho no caso de frustração 

da receita com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário ou nominal durante a execução 

orçamentária e financeira. Os limites para a dívida consolidada líquida para Estados e Municípios 

estão previstos na Resolução do Senado Federal nº 40/2001, que tem força de lei. Já o limite para 

a despesa está previsto no ADCT, tendo sido introduzido pela EC n° 95/2016, sendo, portanto, uma 

norma de força constitucional. 

No que concerne à força vinculante das regras fiscais em vigência no Brasil, verifica-

se que a legislação prevê mecanismos que visam assegurar o cumprimento das mesmas por parte 

das autoridades competentes, característica desejável para as regras fiscais. Quanto à meta de 

resultado primário, a não observância das medidas a serem adotadas, conforme determina a LRF, 

art. 9º, caput, pode importar em crime de responsabilidade, segundo o art. 85, da Constituição 

Federal, no caso do Presidente da República. O mesmo se aplica às demais autoridades de outros 

níveis governamentais. Em relação ao limite da dívida, a LRF, art. 31, determina vedações à 

contratação de operações de crédito ao ente que não observar o limite de dívida, além de vedar o 

recebimento de transferências voluntárias por parte do ente que não observar a trajetória requerida 

para levar a dívida abaixo do limite previsto. No que concerne ao “Teto do Gasto”, o ADCT, art. 

109, estabelece vedações ao órgão que descumprir o limite individualizado, também estabelecendo 

vedações no caso de descumprimento do limite geral estabelecido pelo art. 107. 

Em relação à dimensão de avaliação relativa à possibilidade de revisão ou suspensão 

de limites ou metas, a literatura aponta que as regras fiscais devem definir limites ou metas rígidas, 

que não podem ser alteradas a qualquer momento, a não ser em situações específicas previamente 

estabelecidas. Trata-se de uma restrição relativa à discricionariedade por parte da autoridade 

responsável pela condução da política fiscal para mudar ou suspender o cumprimento de limites ou 

metas definidos para as regras fiscais. No caso da meta de resultado primário, a LRF atribui à LDO 

o estabelecimento da meta de resultado nominal ou resultado primário. Alterações na meta 

estabelecida pela LDO devem ser aprovadas pelo Poder Legislativo, uma vez que se trata de 

alteração de uma lei, não havendo, portanto, discricionariedade por parte do Poder Executivo para 
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alterar ou suspender o cumprimento da meta fiscal estabelecida na LDO, o que denota alinhamento 

com as recomendações constantes na literatura. Porém, nos últimos anos, a exemplo de 2015 e 

2016, o Poder Executivo, no caso da União, tem encaminhado ao Congresso Nacional projetos de 

lei que alteram a meta durante o exercício em que se dá a execução com vistas a um maior 

relaxamento da política fiscal diante de uma conjuntura econômica mais restritiva, tendo sido 

aprovadas as alterações pelo Poder Legislativo. Assim, apesar de haver adequada previsão formal 

de restrições quanto à alteração da meta fiscal, a prática recente tem indicado certa facilidade na 

obtenção da aprovação por parte do Poder Legislativo na alteração de metas. Já nos casos do limite 

de dívida aplicado a estados e municípios e do “Teto do Gasto”, verifica-se adequado nível de 

aderência, uma vez que a alteração ou suspensão dos limites depende de aprovação legislativa, não 

havendo histórico de alteração ou suspensão até então. 

Para os três tipos de regra fiscal adotados no Brasil, há exigência, por parte da 

legislação que seja demonstrado o respectivo cumprimento em cada caso. A criação da IFI 

brasileira no âmbito do Senado Federal constitui componente que confere maior aderência às boas 

práticas prescritas e adotadas em termos de monitoramento e compliance das regras fiscais. No que 

tange à meta de resultado primário, a LRF, art. 9°, § 4°, estabelece que, quadrimestralmente, o 

Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública na 

Comissão Mista do Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e 

municipais, o que é demonstrado por meio do Relatório de Avaliação de Cumprimento de Metas 

Fiscais editado por força das LDOs anuais, que é disponibilizado no sítio eletrônico da STN/MF. 

Para dar cumprimento ao que dispõe o caput, do art. 9°, da LRF, as LDOs anuais da União preveem 

a elaboração do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, que tem caráter 

prospectivo. Por força da CF/88, art. 165, §3°, bimestralmente é publicado o RREO, no qual consta 

Demonstrativo do Resultado Primário por exigência da LRF, art. 53, inciso III. Para o limite de 

Dívida, a LRF, art. 54, determina que ao final de cada quadrimestre será emitido Relatório de 

Gestão Fiscal, devendo conter comparativo com os limites de que trata a LRF, inclusive limites 

relativos à dívida consolidada líquida e mobiliária, devendo ser indicadas medidas corretivas 

adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. Para o limite de despesa definido pela 

EC nº 95/2016, o ADCT, art. 107, § 3º, determina que a mensagem que encaminhar o projeto de 

lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os limites 

individualizados calculados na forma do § 1º do mesmo artigo, observados os §§ 7º ao 9º. O § 4º 
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determina que as despesas primárias autorizadas na LOA sujeitas aos limites não poderão exceder 

os valores máximos demonstrados nos termos do § 3º. O § 5º veda a abertura de crédito suplementar 

ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que 

trata este artigo. Trata-se de tipo de compliance ex ante, uma vez que a conformidade no 

atendimento de tais situações pode ser verificada durante a tramitação do PLOA ou de projetos de 

lei que envolvem créditos adicionais.  

No que tange a mecanismos de correção automática, o referencial bibliográfico 

estudado aponta que é desejável que estejam previstos na legislação, sendo ainda mais efetivos 

quando preveem a trajetória de ajuste a ser seguida para adequação aos limites. Nesse sentido, no 

que concerne o limite de dívida consolidada líquida estabelecido para estados e municípios, o art. 

31 da LRF estabelece tanto mecanismos de correção automática, como a vedação à contratação de 

operações de crédito e a obtenção de resultado primário necessário à recondução da dívida ao 

limite, devendo promover, entre outras medidas, a limitação de empenho prevista no art. 9º, quanto 

a trajetória para a recondução da dívida ao limite, conforme o art. 31, verificando-se, portanto, 

elevado grau de aderência em relação às boas práticas.  Para a meta de resultado primário, o art. 9º 

da LRF estabelece a necessidade de limitação de empenho, que deve ser procedida de maneira 

suficiente para viabilizar o cumprimento da meta no caso das projeções de receitas e despesas 

primárias obrigatórias apontarem para o não cumprimento. Trata-se de correção ex ante, que pode 

ser compreendida como mecanismo de correção automática, uma vez que deve ser implementado 

imediatamente no montante suficiente para viabilizar o cumprimento da meta fiscal durante o 

exercício, verificando-se, portanto, adequado grau de aderência em relação ao que é prescrito pela 

literatura. Porém, chama-se atenção para o fato de que a suficiência da limitação de empenho a ser 

implementada depende da adequação ou aderência das projeções de receitas e despesas primárias, 

uma vez que o contingenciamento se dá com base em avaliação prospectiva, e que desvios ou erros 

de projeção podem comprometer a adoção oportuna de medidas com vistas a garantir o 

cumprimento da meta fiscal, podendo forçar uma situação de revisão da meta fiscal durante a 

execução. A atuação de uma IFI constitui elemento crucial que possibilita que tais desvios ou erros 

sejam oportunamente identificados ou cria incentivos para que a autoridade responsável pela 

política fiscal busque a adoção de projeções consistentes e aderentes. Ademais, o elevado nível de 

rigidez da despesa pode não deixar margem suficiente de despesas discricionárias para se 

implementar o ajuste necessário na despesa para viabilizar o cumprimento da meta de resultado, o 
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que pode levar a uma revisão da meta fiscal durante o exercício em que se dá a execução 

orçamentária, uma vez que os mecanismos de correção automática previstos na legislação podem 

não ser suficientes para garantir o cumprimento da meta fiscal. Já em relação ao “Teto do Gasto”, 

apesar do ADCT, art. 109, estabelecer vedações quanto ao aumento de despesas diversas quando 

algum órgão extrapola o seu respectivo limite, a EC nº 95/2016 não definiu uma trajetória para 

recondução da despesa ao seu limite, verificando-se, portanto, um nível de aderência médio em 

relação à situação desejável, segundo recomendações constantes no referencial abordado no 

capítulo 2. Ademais, o elevado grau de rigidez da despesa e a expansão autônoma de despesas 

obrigatórias, como as relacionadas ao pagamento de benefícios previdenciários num contexto de 

envelhecimento da população, podem levar à necessidade de revisão do “Teto do Gasto” caso não 

haja uma revisão da estrutura da despesa. 

Quanto à dimensão relativa à flexibilidade e resiliência das regras fiscais em relação a 

choques, optou-se por tomar como referência na avaliação de tal dimensão apenas a previsão ou 

não de cláusulas de escape e o detalhamento de sua abrangência, avaliando a adoção ou não de 

mecanismos de ajuste aos ciclos em dimensão específica. Quanto à previsão de regras de escape, 

avalia-se o nível de aderência da meta de resultado primário e do “Teto do Gasto” como média. No 

caso da meta de resultado primário, a LRF define cláusulas de escape, uma vez que seu art. 65 

determina que na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso 

da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, sejam 

dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9° da 

mesma lei enquanto perdurar a situação, aplicando-se o mesmo no caso de estado de defesa ou de 

sítio, decretado na forma da Constituição. Já no caso do “Teto do Gasto”, o ADCT, art. 107, inciso 

II, prevê a exclusão da base de cálculo dos limites estabelecidos a abertura de créditos 

extraordinários para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62, da CF. Já no caso do 

limite de dívida previsto para estados e municípios a previsão de regras de escape é mais específica, 

uma vez que a LRF, art. 66, estabelece que os prazos definidos no art. 31 para recondução da dívida 

ao seu limite serão duplicados no caso de crescimento real inferior a 1% ou negativo do PIB 

nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres. Na hipótese de se 

verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo 

Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro 
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quadrimestres. Assim, verifica-se adequado nível de aderência na definição de regras de escape 

para a regra que define limites para a dívida consolidada líquida de estados e municípios, uma vez 

que tal definição é estabelecida de forma prévia na legislação, sendo detalhada de forma específica. 

Em relação à possibilidade de ajuste aos ciclos econômicos, nenhum dos três tipos de 

regras fiscais vigentes no Brasil prevê a definição de metas e limites em termos estruturais ou a 

adoção de mecanismos alternativos que visam ajustar as regras à variação dos ciclos econômicos, 

seja integral ou parcial. Porém, cabe destacar que o “Teto do Gasto” introduzido pela EC nº 95/2016 

contribui para atenuar os efeitos dos ciclos econômicos sobre a execução orçamentária, uma vez 

que suaviza a trajetória da despesa e contribui para conter a utilização de receitas não recorrentes 

para o financiamento de despesas correntes. Porém, tal característica não garante o ajuste aos 

ciclos. Assim, verifica-se a não aderência das regras fiscais adotadas no Brasil à tendência 

internacional recente e à recomendação constante na literatura no que concerne à adoção de 

mecanismos de ajuste das regras fiscais às oscilações dos ciclos econômicos, seja integral ou 

parcialmente. 

O fato da legislação não prever a elaboração de um plano fiscal de médio prazo ou a 

adoção de um MTF, ou, até mesmo, não ser verificada a adoção de tais instrumentos na prática, 

impossibilita observar, de forma explícita, a conexão das regras fiscais com objetivos fiscais de 

médio prazo, característica frequentemente apontada pelo referencial bibliográfico como positiva 

para a efetividade das regras fiscais. Porém, mesmo diante da possibilidade de adoção de um MTEF 

no futuro, o significativo grau de rigidez da despesa verificado no caso brasileiro tende a levar a 

uma postura menos restritiva na condução da política fiscal no curto prazo, deslocando o esforço 

fiscal para os anos finais do período de referência do MTEF, o que pode trazer riscos para o 

cumprimento da trajetória prevista para a política fiscal ex ante. 

Em suma, verifica-se que as regras fiscais vigentes no país, considerando a avaliação 

de aderência às recomendações constantes no referencial bibliográfico abordado no capítulo 2, 

podem evoluir nos seguintes pontos: i) ampliação da cobertura governamental, sobretudo, no que 

tange o limite de dívida, uma vez que a cobertura se restringe apenas a estados e municípios; ii) 

previsão de mecanismos que definam a trajetória para correção da despesa ao limite previsto pelo 

“Teto do Gasto”; iii) maior abrangência e detalhamento das cláusulas de escape com vistas a 

conferir maior flexibilidade a choques; iv) adoção de mecanismos de ajuste aos ciclos econômicos; 

v) aderência das regras fiscais a planos ou objetivos fiscais de médio prazo, o que depende, em 
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última instância, da adoção e um MTEF ou sistemática similar. Adicionalmente, verifica-se que o 

elevado grau de rigidez da despesa verificado no caso da União compromete não só capacidade das 

autoridades em definirem uma meta de resultado fiscal com trajetória de curto e médio prazo que 

seja compatível com a sustentabilidade de longo prazo, mas também  impõe restrições aos 

mecanismos de correção automática previstos para as regras fiscais, o que tende a levar a revisões 

das metas ou limites previstos para as regras fiscais durante a execução orçamentária, caso da regra 

de resultado primário, ou, até mesmo, a uma eventual flexibilização do “Teto do Gasto” caso não 

haja uma revisão da estrutura da despesa orçamentária da União, sobretudo, no que tange às 

despesas rígidas. 

 

3.5.2. Análise da aderência dos procedimentos orçamentários 

 

Conforme já destacado no capítulo 2, diversos trabalhos listam características que são 

relevantes e desejáveis para uma contribuição dos procedimentos orçamentários com vistas a uma 

maior efetividade das estruturas de governança fiscal, uma vez que podem proporcionar uma maior 

eficiência da despesa pública e incrementar a capacidade de se alcançar metas orçamentárias 

fixadas ex ante, dando base à elaboração, aprovação, execução e avaliação do orçamento. 

Entre as características desejáveis para os procedimentos orçamentários, destacam-se 

quatro que são da maior relevância, conforme apontado na literatura analisada no capítulo 2, e que 

servem de referência para avaliação de aderência dos procedimentos orçamentários adotados no 

âmbito da União, quais sejam: 1) centralização do processo orçamentário; 2) adoção de uma 

abordagem top-down na elaboração do orçamento; 3) adequado nível de transparência 

orçamentária; e 4) realismo das projeções orçamentárias. Outras duas características 

frequentemente apontadas são a adoção de mecanismos que permitem estender o horizonte de 

planejamento orçamentário para bases plurianuais, o que poderia ser resolvido com a adoção de 

um MTEF, conforme tendência recente, e a busca por foco em resultados, o que também poderia 

ser encaminhado por meio da adoção de um MTEF nas fases mais avançadas, cujo foco está 

direcionado à busca de uma maior eficiência na alocação de recursos. Portanto, essas duas últimas 

características não são avaliadas no presente tópico, pois integrariam o escopo de um MTEF. 
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Considerando a base normativa e procedimental da estrutura de governança fiscal 

vigente no Brasil, a análise realizada no presente trabalho aponta para um elevado nível de 

aderência em relação às quatro características avaliadas, conforme o quadro 6. 

 

Quadro 6 – Análise de Aderência dos Procedimentos Orçamentários no Brasil 

Características 

Avaliadas 

Nível de 

Aderência 
Base Normativa e Procedimental 

1) Centralização 

do Processo 

Orçamentário 
Alto 

O Decreto n° 9.169, de 16 de outubro de 2017, dispõe sobre a Junta de Execução 

Orçamentária (JEO) no âmbito da União, órgão colegiado de assessoramento direto 

ao Presidente da República na condução da política fiscal do Governo Federal no 

mais alto nível. O art. 2° determina que compete à JEO assessorar o Presidente na 

República a respeito de: I - os atos que estabeleçam a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal; II - do 

estabelecimento das metas anuais referidas pelo § 1º do art. 4º da LRF; III - da 

proposta de orçamento anual; e IV - de outros temas pertinentes à condução da 

política fiscal e ao equilíbrio financeiro-orçamentário. O Art. 3º determina que 

compete à JEO recomendar diretrizes para elaboração dos relatórios de que trata o 

art. 9º da LRF. Segundo o art. 4º, integram a JEO: I - o Ministro de Estado da Fazenda, 

que o coordenará; II - o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República; e II - o Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
 

A Lei n° 10.180/2001 organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de 

Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal, definindo a atribuição de 

Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento ao Ministério do 

Planejamento, cabendo a este a orientação normativa e a supervisão técnica dos 

órgãos setoriais e específicos em matéria de orçamento. Na prática, cabe ao Órgão 

Central de Planejamento e Orçamento, conforme diretrizes ou decisões de instâncias 

superiores (JEO e Presidência da República), a definição de limites a serem 

considerados pelos órgãos setoriais na elaboração das respectivas propostas 

orçamentárias, o acompanhamento da execução orçamentária, a avaliação, em 

conjunto com o órgão Central do Sistema de Administração Financeira Federal, de 

receitas e despesas primárias com vistas à definição da limitação de empenho prevista 

no art. 9° da LRF, a definição de limites de empenho dos órgãos setoriais e a avaliação 

de pleitos por recursos  adicionais por parte destes. O Sistema de Administração 

Financeira Federal, que compreende atividades de programação financeira da União, 

de orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira, entre 

outras atividades ligadas à gestão fiscal, tem como órgão central a Secretaria do 

Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 
 

No que tange à possibilidade da proposta orçamentária ser emendada durante a 

apreciação pelo Poder Legislativo, a CF, art. 166, § 3º, estabelece restrições para 

emendas ao PLOA. 
 

O art. 167, inciso II, veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas 

que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, havendo, portanto, restrições 

para alterações na despesa fora do processo orçamentário. 
 

2) Adoção de 

uma abordagem 

top-down na 

elaboração do 

orçamento 

Alto 

A elaboração do orçamento federal parte de uma restrição fixa, que é dada pela meta 

fiscal estabelecida pela LDO, observado o “Teto do Gasto” estabelecido pelo “Novo 

Regime Fiscal”, que, em cotejo com as projeções de receita e de despesas 

obrigatórias, permite a definição da margem para a despesa discricionária. A partir 

da definição de tal margem, são definidos os limites orçamentários para os órgãos 

setoriais detalharem as respectivas propostas orçamentárias, em consonância, 

portanto, com a restrição fixa top-down, que é dada pela meta fiscal. 
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Características 

Avaliadas 

Nível de 

Aderência 
Base Normativa e Procedimental 

3) Transparência 

orçamentária 
Alto 

No que tange a requisitos gerais de transparência, a LRF define, em seu art. 

48, que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 

os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF); e as versões 

simplificadas desses documentos. Os artigos 52 e 53 definem a 

periodicidade de publicação, abrangência e composição mínima, 

respectivamente, do RREO e do RGF, incluindo, no último, informações 

relacionadas aos cumprimentos dos limites previstos na LRF. As LDOs têm 

determinado a elaboração do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 

Primárias com vistas ao atendimento do disposto pelo art. 9° da LRF.  
 

O Brasil é o 7º país com melhor índice de orçamento aberto, entre os 102 

países analisados, segundo a entidade International Budget Partnership 

(IBP). 

4) Realismo das 

Projeções 

Orçamentárias 
Alto 

As LDOs, LOAs e os relatórios de avaliação da receita e despesa primária 

elaborados em atendimento ao disposto no art. 9° da LRF evidenciam os 

parâmetros macroeconômicos que balizam as projeções orçamentárias. 
 

Em 2016, foi instituída a IFI no âmbito do Senado Federal. A Resolução do 

Senado Federal nº 42/2016, art. 1º, inciso I, prevê que tal instituição 

divulgue suas estimativas de parâmetros e variáveis relevantes para a 

construção de cenários fiscais e orçamentários. As projeções da IFI para os 

principais agregados econômicos e fiscais para o exercício corrente e 4 anos 

subsequentes são disponibilizados mensalmente no Relatório de 

Acompanhamento Fiscal (RAF), publicação disponível ao acesso público 

em seu sítio eletrônico. O RAF também disponibiliza as projeções de curto 

prazo da IFI para os principais agregados de receita e despesa primária, 

comparando-os com as projeções constantes nos relatórios de avaliação 

elaborados pelo Poder Executivo para atender ao disposto pelo art. 9º da 

LRF. 

           Fonte: Elaboração Própria. 

 

No que tange à centralização do processo orçamentário no caso da União, recentemente 

foi formalizada a criação da Junta de Execução Orçamentária – JEO, colegiado no mais alto nível 

governamental de assessoramento do Presidente da República acerca de atos que estabeleçam 

metas fiscais, a proposta de orçamento anual, a programação financeira, e outros temas pertinentes 

à condução da política fiscal, reforçando formalmente a centralização do processo decisório 

relacionado ao processo orçamentário e à política fiscal. Ao Órgão Central do Sistema de 

Planejamento e Orçamento, cabe conferir operacionalidade à centralização do processo 

orçamentário, observados os poderes e competências atribuídas pela Lei nº 10.180, de 6 de 

fevereiro de 2001, e as diretrizes e decisões fixadas em instâncias superiores (JEO e Presidência da 

República). Ademais, deve-se destacar que há limites para o Poder Legislativo fazer emendas ao 
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PLOA, uma vez que o art. 166, § 3º, estabelece restrições. Emendas ao PLOA ou aos projetos que 

o modifiquem podem ser aprovados apenas caso: I - sejam compatíveis com o PPA e com a LDO; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, 

excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida;  tributárias 

constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou III - sejam relacionadas com a 

correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Tais restrições 

contribuem para que não sejam agregadas novas despesas ao orçamento sem que haja contrapartida 

na receita. Porém, em que pesem as limitações, o Congresso pode alterar significativamente a 

alocação proposta pelo Poder Executivo para a despesa, uma vez que não há limites para o 

remanejamento entre programações, observadas as restrições previstas no inciso II, do art. 166. 

Constata-se também vedação à realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais, havendo, portanto, restrições para alterações na 

despesa fora do processo orçamentário. Em relação à centralização do processo orçamentário 

durante a fase de execução, a legislação prevê a limitação de empenho caso a realização da receita 

aponte para o não cumprimento das metas fiscais. 

Acerca da adoção de uma abordagem top-down, a elaboração do Orçamento Federal 

parte de uma restrição geral fixa, que é dada pela meta fiscal estabelecida na LDO, observado o 

“Teto do Gasto” estabelecido pelo “Novo Regime Fiscal”, que, em cotejo com as projeções de 

receita e de despesas obrigatórias, permite a definição de um limite global para a despesa 

discricionária. A partir da definição de tal limite, são definidos os limites orçamentários para os 

órgãos setoriais detalharem as respectivas propostas orçamentárias em consonância, portanto, com 

a restrição fixa top-down”. Assim, verifica-se adequado nível de aderência em tal quesito para o 

caso da União. 

Em termos de transparência orçamentária, há ampla previsão normativa que requer a 

publicação de uma série de relatórios orçamentários e fiscais, além da ampla divulgação de planos 

e orçamentos, o que faz com que o Brasil ocupe a sétima posição do ranking de países com melhor 

índice de orçamento aberto de 2017, entre os 102 países analisados, segundo a entidade 

International Budget Partnership (IBP). Ademais, a instituição da IFI no fim de 2016 deve 

contribuir para fortalecer a transparência, uma vez que cabe a tal instituição fazer avaliações 

independentes acerca da política fiscal e orçamentária.  
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Por fim, no que concerne ao realismo das projeções orçamentárias, é conferida ampla 

transparência aos parâmetros macroeconômicos que embasam as projeções orçamentárias 

constantes no orçamento e nos relatórios de avaliação de receita e despesa primária elaborados para 

atender o art. 9º da LRF. A recente criação da IFI também constitui fator que tende a contribuir 

para criar incentivos para um maior realismo das projeções orçamentárias, uma vez que não apenas 

amplia a transparência, como também traz a possibilidade de contraponto por meio do escrutínio e 

avaliação das projeções orçamentárias. Verifica-se, portanto, a presença de elementos 

institucionais que possibilitam avaliar como alto o nível de aderência da estrutura de governança 

fiscal vigente quanto aos incentivos existentes para um maior realismo das projeções 

orçamentárias, quais sejam, transparência das premissas macroeconômicas que embasam as 

projeções orçamentárias e a possibilidade de escrutínio destas por uma IFI. A criação da IFI foi 

essencial para fundamentar o alto nível de aderência atribuído no presente estudo, uma vez que o 

histórico recente de anos anteriores apontava, na prática, para um baixo nível de alinhamento das 

projeções envolvendo o cenário econômico em relação às expectativas de mercado35, que se 

mostravam mais realistas que projeções utilizadas para embasar as projeções orçamentárias, 

mesmo diante da ampla transparência. Porém, como a criação de tal instituição é recente, deve ser 

avaliado mais à frente se os benefícios esperados em termos incentivos em prol de um maior 

realismo orçamentário se concretizam de fato. 

 

3.5.3. Análise de aderência da IFI 

 

A análise da aderência da base normativa e procedimental da IFI brasileira busca 

avaliar 2 dimensões principais. A primeira relativa ao mandato da IFI, ou seja, o rol de atribuições 

formalmente previstas e efetivamente desempenhadas pela instituição. A segunda dimensão de 

avaliação está relacionada a características e elementos de natureza diversa que visam proporcionar 

adequado nível de independência a uma IFI no desempenho de suas atribuições. 

A avaliação do nível de aderência da dimensão relativa ao mandato da IFI brasileira 

considera um rol de sete atribuições frequentemente apontadas pela literatura e identificadas na 

experiência internacional para as IFIs. A dimensão avaliada no presente trabalho abrange 7 (sete) 

                                                                 
35 Tendo como referência as projeções constantes no Focus - Relatório de Mercado elaborado e publicado pelo Banco Central do 

Brasil. 
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possíveis atribuições, quais sejam: 1) Monitoramento, ou supervisão, do cumprimento das regras 

fiscais; 2) Estimativa de custos e impacto fiscal das propostas envolvendo políticas públicas; 3) 

Avaliação ou fornecimento das projeções macroeconômicas e fiscais utilizadas na elaboração do 

orçamento e MTFs; 4) Análise da sustentabilidade de longo prazo da política fiscal; 5) Promoção 

da transparência fiscal; 6) Avaliação da consistência da performance orçamentária e da política 

fiscal com objetivos de médio prazo e prioridades estratégicas; e 7) Recomendações normativas 

em matéria de política fiscal. 

Para a avaliação do nível de aderência do rol de atribuições da IFI brasileira, buscou-

se identificar na sua base normativa, dada pela Resolução do Senado Federal nº 42/2016, e/ou no 

efetivo desempenho de suas atividades (base procedimental), apesar de sua recente criação, a 

atribuição formal ou desempenho de atividades listadas pelo referencial bibliográfico abordado no 

capítulo 2. As atribuições são avaliadas em 3 níveis de aderência, com base na previsão normativa 

e/ou desempenho efetivo da atividade avaliada, sendo: i) Alto: a atividade tem previsão normativa 

e é efetivamente desempenhada; ii) Médio: não há previsão normativa, mas há elementos que 

apontam que a atividade é efetivamente desempenhada; iii) Baixo ou inexistente: não há previsão 

normativa e a atividade não é efetivamente desempenhada. 

Com base na avaliação procedida tendo como referência a metodologia acima descrita, 

cujos critérios adotados, avaliação e embasamento encontram-se dispostos no Quadro de Avaliação 

da Aderência da IFI Brasileira (Quadro 7),  verifica-se que a IFI brasileira apresenta elevado grau 

de aderência no que tange à abrangência de atribuições previstas para uma IFI, uma vez que das 

sete atividades possíveis, 5 estão previstas na legislação e são efetivamente desempenhadas, sendo 

que a atividade relacionada à avaliação da consistência da performance orçamentária e da política 

fiscal com objetivos de médio prazo e prioridades estratégicas, apesar de não prevista na legislação, 

não pode ser verificável, uma vez que não se constata a definição de objetivos de médio prazo da 

política fiscal no caso da União, além de não haver uma definição clara em relação às prioridades 

estratégicas. Porém, não há restrição para o desempenho de tal atribuição pela IFI caso venha a ser 

elaborado um plano fiscal de médio prazo ou venha a ser adotado um MTEF em algum momento 

pela União, uma vez que há pertinência temática com outras atribuições previstas para a IFI 

brasileira. 

No que tange recomendações normativas em matéria de política fiscal, destaca-se que 

as análises e avaliações desempenhadas pela IFI brasileira tem caráter apenas informativo, ou seja, 
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não vinculam a execução da política fiscal, uma vez que não há previsão normativa para tanto. 

Apesar da experiência internacional indicar tal possibilidade e de a Comissão Europeia considerá-

la no cálculo do FISI (Índice de Escopo das Instituições Fiscais), para que seja efetiva, deve ser 

acompanhada por condições que são relevantes para o seu desempenho, como uma adequada 

capacidade institucional, com destaque para a suficiência de recursos e capacidade técnica, e a 

garantia de independência funcional da instituição. 

Debrun (2011) sugere que uma agência com um mandato mais amplo tem maior 

probabilidade de impactar a performance fiscal do que uma com um rol de atribuições mais 

limitado, ou seja, quanto maior o rol de atividades desempenhadas dentro do escopo de funções 

previstas na literatura para uma IFI, maior são as chances de sucesso de tais instituições 

influenciarem positivamente a política fiscal. 

O resultado da avaliação da aderência da IFI brasileira feita no presente trabalho, com 

respectiva indicação da base normativa e procedimental que dá embasamento na avaliação de cada 

uma das respectivas características analisadas em cada uma das duas dimensões de análise 

encontra-se detalhada no quadro a seguir.  

 

Quadro 7 – Avaliação da Aderência da IFI Brasileira 

Dimensão 

Avaliada 

Características 

Avaliadas 

Nível de 

Aderência 
Base Normativa e Procedimental 

Mandato 

1) Monitoramento 

/supervisão das regras 

fiscais. 
Alto 

A Resolução do Senado Federal nº 42/2016 prevê a 

competência em seu art. 1º, inciso II. A IFI disponibiliza 

mensalmente em seu sítio eletrônico o Relatório de 

Acompanhamento Fiscal e demais publicações 

relacionadas aos cenários fiscais e análise do Relatório de 

Avaliação de Receitas e Despesas Primárias elaborado 

pelo Poder Executivo para atender o disposto pelo art. 9º 

da LRF. Tais publicações contêm elementos que 

permitem verificar ex ante o cumprimento das metas 

fiscais com base em projeções dos principais agregados de 

receita e despesa. 

2) Estimativa/projeção de 

custos/impacto fiscal das 

propostas envolvendo 

políticas públicas. 

Alto 
A Resolução do Senado Federal n º42/2016 prevê a 

competência em seu art. 1º, inciso III. 
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Dimensão 

Avaliada 

Características 

Avaliadas 

Nível de 

Aderência 
Base Normativa e Procedimental 

Mandato  

3) Avaliação ou 

fornecimento das 

projeções 

macroeconômicas e 

orçamentárias. 

Alto 

A Resolução do Senado Federal nº 42/2016, art. 1º, 

inciso I, prevê que a IFI divulgue suas estimativas 

de parâmetros e variáveis relevantes para a 

construção de cenários fiscais e orçamentários. As 

projeções da IFI para os principais agregados 

econômicos e fiscais para o exercício corrente e 4 

anos subsequentes são disponibilizados 

mensalmente no Relatório de Acompanhamento 

Fiscal, publicação disponível ao acesso público em 

seu sítio eletrônico. 

4) Análise da 

sustentabilidade de longo 

prazo 
Alto 

A Resolução do Senado Federal nº 42/2016, art. 1º, 

inciso IV prevê, entre as finalidades definidas para 

a IFI, a de projetar a evolução de variáveis fiscais 

determinantes para o equilíbrio de longo prazo do 

setor público. 

5) Promoção da 

transparência fiscal 
Alto 

A Resolução do Senado Federal nº 42/2016, art. 1º, 

inciso I, prevê que a IFI divulgue suas estimativas 

de parâmetros e variáveis relevantes para a 

construção de cenários fiscais e orçamentários. O § 

11, do art. 1º, estabelece que os relatórios 

elaborados pela IFI para cumprimento de suas 

competências serão tornados públicos após 

aprovação pela maioria do seu Conselho Diretor. 

6) Avaliação da 

consistência da política 

fiscal com objetivos de 

médio prazo e prioridades 

estratégicas. 

Não 

Verificável 

Não há previsão normativa expressa, apesar de não 

haver restrição para o desempenho de tal atividade 

pela IFI. Ademais, não há definição clara quanto a 

objetivos de política fiscal e prioridades 

estratégicas além da meta fiscal prevista 

anualmente por meio da LDO. 

7) Recomendações 

normativas em matéria de 

política fiscal 

Baixo ou 

Inexistente 

Não há previsão normativa. As análises 

desempenhadas pela IFI brasileira têm apenas 

caráter informativo. 

         Fonte: Elaboração Própria. 
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Dimensão 

Avaliada 

Características 

Avaliadas 

Nível de 

Aderência 
Base Normativa e Procedimental 

Independência 

1) Autonomia em relação 

ao Poder Executivo 
Alto 

A Resolução do Senado Federal n º42/2016 criou a 

IFI no âmbito do Senado Federal, havendo, 

portanto, independência formal do Poder 

Executivo. 

2) Restrição à atividade 

partidária ou política dos 

membros do corpo 

diretivo. 

Alto 

A RSF nº 42/2016, art.1º, § 8º, veda aos membros 

do Conselho Diretor da Instituição Fiscal 

Independente o exercício regular de outra atividade 

profissional, inclusive gestão operacional de 

empresa ou filiação político-partidária. 

3) Salvaguardas ao 

financiamento de suas 

atividades 
Alto 

O art.2º, da RSF nº 42/2016, define que a estrutura 

necessária para funcionamento da IFI será provida 

pelo Senado Federal, vedado o contingenciamento 

de seus recursos. O Ato da Comissão Diretora nº 

10, de 2016, art 5º, determina que as despesas com 

o funcionamento da IFI correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, não passível de 

contingenciamento, a qual deverá estar prevista no 

PLOA apresentado pela Comissão Diretora do 

Senado Federal. Em que pese a vedação relativa ao 

contingenciamento, tal restrição só é válida dentro 

do exercício. A dotação orçamentária a ser 

destinada à IFI é proposta anualmente pela 

Comissão Diretora do Senado Federal, dado que a 

legislação orçamentária vigente prevê dotações 

orçamentárias apenas para o prazo de um ano, não 

havendo, portanto, a previsão de apropriações 

orçamentárias plurianuais, uma vez que a 

legislação orçamentária brasileira não prevê tal 

arranjo. 

4) Restrição à nomeação 

do corpo diretivo pelo 

Poder Executivo. 
Alto 

A RSF nº 42/2016 aponta que a IFI será dirigida por 

um Conselho Diretor, composto de 3 membros, 

sendo 1 diretor-executivo indicado pelo Presidente 

do Senado Federal, 1 diretor indicado pela 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do 

Senado Federal e mais 1 diretor indicado pela 

Comissão de Transparência, Governança, 

Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor 

(CTFC) do Senado Federal. A Resolução também 

exige que os indicados ao Conselho Diretor se 

submetam a arguição pública e sejam aprovados 

pelo Senado Federal, devendo ser brasileiros de 

reputação ilibada e detentores de notório saber nos 

temas de competência da IFI. 
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Dimensão 

Avaliada 

Características 

Avaliadas 

Nível de 

Aderência 
Base Normativa e Procedimental 

Independência 

5) Restrições à demissão 

do corpo diretivo 
Alto 

Segundo a RSF nº 42/2016, o mandato dos 

membros do Conselho Diretor da IFI será de 4 

(quatro) anos, não admitida a recondução, não 

sendo coincidentes, sendo a nomeação de cada 

diretor feita de forma alternada a cada 2 (dois) anos. 

Os membros do Conselho Diretor só poderão ser 

exonerados em caso de renúncia, condenação 

judicial transitada em julgado ou processo 

administrativo disciplinar, bem como por voto de 

censura aprovado pela maioria absoluta dos 

membros do Senado Federal. 

6) Garantias no acesso às 

informações necessárias 

para o desempenho das 

atribuições 

Alto 

A RSF nº 42/2016, art. 1º, § 10 determina que a 

Instituição Fiscal Independente poderá encaminhar, 

por intermédio da Mesa do Senado Federal, 

pedidos escritos de informações a Ministros de 

Estado e a quaisquer titulares de órgãos diretamente 

subordinados à Presidência da República, 

importando em crime de responsabilidade a recusa, 

o não atendimento no prazo de 30 (trinta) dias ou a 

prestação de informações falsas, segundo o art. 50, 

§ 2º, da Constituição Federal. 

        Fonte: Elaboração Própria. 

 

No que concerne à dimensão relativa à independência da IFI no desempenho de suas 

atribuições, busca-se avaliar em que medida o desenho institucional da IFI brasileira apresenta 

elementos e características que visam proporcionar adequado grau de autonomia e isenção também 

apontados de forma convergente pelo conjunto de referências bibliográficas abordadas no capítulo 

2 do presente trabalho. 

A legislação que criou a IFI brasileira prevê a separação formal do Poder Executivo, 

uma vez que se trata de unidade institucional criada no âmbito do Senado Federal, uma das duas 

casas do Poder Legislativo. Isso implica que o Poder Executivo não tem poder de decisão sobre a 

destinação de recursos orçamentários ao financiamento do desempenho das atividades da IFI, uma 

vez que tal definição cabe ao próprio Senado Federal anualmente, considerando a respectiva 

disponibilidade de recursos orçamentários. A RSF nº 42/2016 também veda o contingenciamento 

do orçamento destinado ao financiamento da IFI, tratando-se de um comando que se restringe à 

discricionariedade do próprio Senado Federal dentro do exercício financeiro. Apesar de não haver 

garantia quanto à disposição permanente ou plurianual de recursos para financiar as atividades da 

IFI brasileira, o fato da decisão quanto ao orçamento da IFI não estar ao alcance da 

discricionariedade do Poder Executivo é considerada uma característica suficiente com vistas a 
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conferir a desejável autonomia da IFI, segundo a literatura. Porém, há que se considerar que, na 

prática, a efetiva autonomia pode depender da forma de interação e composição das forças políticas 

em determinado momento, uma vez que há a possibilidade de haver elevado grau de alinhamento 

entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o que pode ser mais marcante num contexto de 

“Presidencialismo de Coalizão”, tendência observada no sistema político brasileiro nos últimos 

anos, o que pode representar um desafio para a efetividade de longo prazo da IFI brasileira. 

No que tange a demais mecanismos e salvaguardas que visam conferir autonomia e 

isenção ao desempenho das atribuições, verifica-se elevado grau de aderência no desenho previsto 

para a IFI brasileira em relação às recomendações constantes na literatura, conforme detalhamento 

constante no Quadro de Avaliação de Aderência da IFI brasileira, uma vez que a RSF nº 42/2016 

prevê restrição à atividade partidária ou política dos membros do corpo diretivo, restrições à 

indicação, nomeação e demissão do corpo diretivo, além de prever garantias no acesso às 

informações necessárias para o desempenho das atribuições, tendo inclusive, respaldo 

constitucional em tal quesito.  

Por fim, apesar do elevado grau de aderência da IFI brasileira em relação às 

recomendações constantes na literatura, sobretudo, no que tange à previsão normativa do rol de 

atribuições e a definição de mecanismos e características que visam conferir adequado grau de 

autonomia em relação ao Poder Executivo, ou seja, verifica-se elevado grau de aderência formal, 

ainda é cedo para avaliar o efetivo desempenho de suas atribuições, uma vez que foi criada no final 

do ano de 2016. É importante que a instituição fiscal demonstre isenção e competência técnica por 

mais de uma ou duas mudanças no governo. Tal demonstração é importante para que a IFI ganhe 

apoio da opinião pública, da mídia e outras instituições, e alcance credibilidade no cumprimento 

de sua missão. 

 

3.6. Resumindo a análise da aderência da estrutura de governança fiscal 

brasileira 

 

A análise da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil às recomendações 

constantes na literatura estudada no capítulo 2 aponta para um elevado nível de aderência para as 

dimensões relativas à IFI e aos procedimentos orçamentários. Porém, apresenta resultados 

contrastantes para as regras fiscais, a depender da característica avaliada e do tipo de regra fiscal 
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adotada, sendo que no caso do MTEF, o nível de aderência é inexistente, uma vez que não há um 

MTEF implementado. 

No que tange à IFI brasileira, verifica-se elevada aderência tanto em termos da 

abrangência do mandato quanto de garantias necessárias para conferir autonomia ao desempenho 

de suas funções. A mesma avaliação é válida para as principais características desejáveis para o 

processo orçamentário, como sua centralização, a adoção de uma abordagem top-down, adequado 

nível de transparência e realismo das projeções orçamentárias. Quanto à aderência relativa ao 

realismo das projeções orçamentárias, tomou-se com base a presença de elementos institucionais 

que criam incentivos para tanto, e não o alinhamento histórico das projeções, com a criação da IFI 

constituindo fator fundamental que justifica um alto nível de aderência. 

Em relação às regras fiscais, verifica-se adequado nível de aderência da base normativa 

e procedimental para pontos relativos: à base estatutária, uma vez que as regras são previstas por 

força constitucional ou por previsão legal; ao enforcement, dado que a não observância de medidas 

a serem adotadas para o cumprimento das regras ou à trajetória de ajuste podem importar, por 

exemplo, em crime de responsabilidade por parte da autoridade, vedações à contratação de 

operações de crédito e ao recebimento de transferências voluntárias por parte do ente que não 

observar a trajetória de ajuste, a depender do caso; possibilidade de revisão ou suspensão de limites 

ou metas fiscais, uma vez que não podem ser alterados ou suspensos temporariamente sem a 

aprovação do Poder Legislativo, não havendo discricionariedade do Poder Executivo para tanto; 

mecanismos de correção automática com a previsão de trajetórias de ajuste para recondução às 

metas ou limites, com exceção do “Teto do Gasto”, que apesar de prever mecanismos de correção 

automática, não prevê uma trajetória para recondução aos limites; não possibilidade de revisão ou 

ajuste de limites e metas pelo Poder Executivo a qualquer momento, uma vez que a revisão das 

regras só pode ser procedida por meio de aprovação do Poder Legislativo; à flexibilidade e 

resiliência a choques, uma vez que as regras preveem, sem exceção cláusulas de escape, definidas 

de forma geral no caso das regras de resultado e de despesa, ou detalhadas de forma específica, 

como é o caso da regra de dívida; e ao monitoramento e compliance, uma vez que estão previstos 

requisitos de transparência com vistas à demonstração do cumprimento das regras e da 

possibilidade da IFI e do Tribunal de Contas acompanhá-las. 

Porém, verifica-se limitações das regras fiscais no que tange: à cobertura 

governamental, sobretudo no que concerne à falta de um limite para o endividamento da União; à 
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não adoção de mecanismos de ajuste aos ciclos, reforçando, portanto, o caráter pró-cíclico da 

política fiscal brasileira; e à falta de conexão com objetivos e metas fiscais de médio prazo, 

implicando num caráter de curto prazo para a política fiscal.  

Diante de um contexto de elevada rigidez da despesa orçamentária, como é o caso 

brasileiro, e das limitações relativas à possibilidade de ajuste aos ciclos e ao foco de curto prazo 

das metas fiscais, sobretudo, da regra de resultado, o que se verifica é uma baixa qualidade das 

medidas de acomodação fiscal implementadas para enfrentar os efeitos decorrentes de eventual 

deterioração do cenário econômico. Nesse sentido, tende-se a ajustar primeiramente o gasto 

discricionário com foco no investimento, por meio dos contingenciamentos regularmente 

implementados durante a execução orçamentária. Frente à insuficiência de tal medida, as 

autoridades tendem a fazer o ajuste pelo lado da receita, por meio da elevação da carga tributária, 

medida que reforça o caráter pró-cíclico da política fiscal e tende a incrementar ainda mais a rigidez 

da despesa, uma vez que parcela significativa das receitas são vinculadas à realização de 

determinados gastos. Sendo insuficiente o ajuste pelo lado da receita, tende-se a buscar por uma 

flexibilização do cumprimento da regra fiscal ou sua revisão.  

Com efeito, a adoção de um MTEF pode representar um avanço significativo, uma vez 

que possibilita conferir um direcionamento de médio prazo para a condução da política fiscal, além 

de antecipar e colocar em evidência dilemas impostos pela própria rigidez da despesa, permitindo 

a identificação, discussão e decisão oportuna de medidas com vistas a corrigir potenciais 

desequilíbrios que podem decorrer não apenas da estrutura de despesa vigente, como também do 

impacto fiscal decorrente de decisões envolvendo a implementação de novas políticas. 

Porém, o significativo grau de rigidez da despesa verificado no caso brasileiro tende a 

limitar o alcance dos objetivos estabelecidos para um MTEF, pois compromete a capacidade das 

autoridades definirem uma restrição ex ante para a política fiscal que seja compatível com a 

trajetória de médio prazo requerida para manter a sustentabilidade de longo prazo. Pode também 

criar incentivo para a adoção de uma política fiscal menos restritiva no curto prazo, deslocando o 

esforço fiscal para os anos finais do período de referência do MTEF, o que pode trazer riscos para 

o cumprimento da trajetória de médio prevista ex ante para a política fiscal. Adicionalmente, a 

rigidez resulta numa perda de incentivos na busca pela eficiência na despesa pública, dada a 

garantia de recursos para financiamento de determinadas políticas independentemente da 
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performance, o que compromete a capacidade de fases mais avançadas de um MTEF levarem a 

uma maior eficiência alocativa e técnica. 

Há que se considerar que, conforme já destacado, a análise feita neste trabalho 

considera os avanços recentes, como a instituição da IFI e a adoção do “Teto do Gasto”, e que tal 

fato resulta numa avaliação mais positiva da estrutura de governança fiscal do que apontam os 

resultados obtidos na política fiscal nos últimos anos. Tal fato decorre da complexidade do objeto 

de análise, que se vêm se adaptando ao longo do tempo. 

Por fim, destaca-se que o presente estudo se restringiu à avaliação das características 

relacionadas aos componentes da estrutura de governança fiscal brasileira de forma 

individualizada, com vistas a permitir a identificação dos pontos de aderência e de não aderência. 

Deste modo, apesar da análise do caso brasileiro indicar uma incidência preponderante de um nível 

de aderência alto para os elementos analisados, a falta de aderência em relação a alguns poucos 

pontos de análise, como a ausência de um MTEF e da adoção de mecanismos que possibilitem o 

ajuste das regras fiscais aos ciclos econômicos, explica, em grande medida, o porquê de a estrutura 

de governança fiscal brasileira não alcançar os resultados esperados. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Conforme já destacado, o objetivo principal do presente trabalho foi avaliar a aderência 

da estrutura de governança fiscal vigente no Brasil vis-à-vis às recomendações constantes na 

literatura que trata do tema e a tendência internacional recente, com vistas, em última instância, a 

identificar os pontos de convergência e de não convergência e as possíveis implicações 

relacionadas especificamente aos pontos de não convergência, como forma de contribuir para o 

debate sobre possíveis caminhos a serem seguidos para tornar a estrutura de governança fiscal 

brasileira mais efetiva no alcance dos seus objetivos. 

Complementarmente, buscou-se identificar as restrições impostas pelo elevado nível 

de rigidez da despesa orçamentária, especificamente no caso da União, à efetividade da estrutura 

de governança fiscal, mesmo considerando os avanços recentes e uma possível convergência plena 

aos padrões internacionais. 

De acordo com a análise da literatura teórica e empírica internacional que aponta para 

tendências relacionadas às estruturas de governança fiscal, é possível delinear os principais 

elementos constitutivos e respectivas características que seriam desejáveis ao desenho de uma 

estrutura de governança fiscal doméstica moderna, com vistas a uma maior efetividade no alcance 

dos objetivos de disciplina fiscal, maior eficiência no gasto e estabilização econômica. 

Tal desenho, conforme destacado no capítulo 2, abrangeria: a adoção de uma nova 

geração de regras fiscais que cubram uma base ampla e estável de agregados fiscais e promovam 

um melhor equilíbrio entre objetivos de sustentabilidade fiscal e uma maior flexibilidade para 

acomodar flutuações e choques econômicos, com vistas à adoção de respostas mais simétricas às 

oscilações da atividade econômica, prevendo, portanto mecanismos de ajuste aos ciclos 

econômicos e a definição prévia e precisa de cláusulas de escape que proporcionem adequado nível 

de flexibilidade diante de circunstâncias excepcionais; a adoção de um MTEF rolante que considere 

o impacto fiscal plurianual tanto de políticas existentes quanto propostas envolvendo novas 

políticas e estabeleça limites de gastos que não figurem apenas como projeções indicativas, com 

base na definição de uma âncora crível de médio prazo que reflita uma trajetória sustentável para 

a política fiscal no longo prazo, devendo-se buscar, na medida do possível, o avanço para etapas 

mais avançadas de MTEF com vistas a uma maior eficiência entre custos e resultados; o 

estabelecimento de instituições fiscais operacionalmente independentes para prover avaliações 
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objetivas e públicas sobre aspectos relacionados à condução da política fiscal; centralização e 

adoção de uma abordagem top-down do processo orçamentário; e uma ampla transparência 

orçamentária e fiscal. 

No que tange à questão da rigidez da despesa, conclui-se que esta característica, quando 

representativa, impõe limitações à gestão fiscal que se contrapõem à contribuição dos componentes 

das estruturas de governança fiscal no alcance dos seus objetivos, uma vez que restringe a 

capacidade de ajustar a política fiscal a mudanças no cenário fiscal, impõe limites na 

implementação de medidas anticíclicas e coloca dificuldades para a redistribuição da despesa 

pública para atender novas necessidades, prioridades e uma maior eficiência do gasto público. 

Porém, destaca-se que o avanço na agenda de governança fiscal, como a 

implementação de um MTEF, tem o condão de antecipar e colocar em evidência dilemas impostos 

pela própria rigidez da despesa, permitindo a identificação, discussão e decisão oportuna de 

medidas com vistas a corrigir potenciais desequilíbrios que podem decorrer não apenas da estrutura 

de despesa vigente, como também do impacto fiscal decorrente de propostas envolvendo novas 

políticas, pois há que se considerar que a rigidez da despesa é um fenômeno de curto prazo, 

podendo situações específicas serem revistas a médio/longo prazo, uma vez que em tais horizontes 

todas as despesas são flexíveis. As regras fiscais também podem contribuir para conter, em parte, 

o crescimento da despesa além do permitido pelo espaço fiscal no curto prazo, incluindo aquelas 

de caráter rígido, sendo preferível a adoção de uma regra fiscal que a não adoção. Em suma, a 

definição de uma restrição ex ante para a política fiscal por meio de um MTEF e das regras fiscais 

podem levar a algum nível de reexame da estrutura da despesa. 

Com base na análise da base normativa e procedimental da estrutura de governança 

fiscal vigente no Brasil feita no capítulo 3, considerando os avanços recentes, conclui-se que tal 

estrutura apresenta elevado nível de aderência para as dimensões relativas à IFI e aos 

procedimentos orçamentários. A base normativa da IFI brasileira prevê adequada abrangência no 

seu mandato e garantias suficientes com vistas a proporcionar a desejada independência no 

desempenho de suas funções. A criação de tal instituição tende a criar incentivos em favor do 

realismo orçamentário e da disciplina fiscal, uma vez que qualifica o debate e proporciona maior 

transparência acerca de aspectos relativos à condução da política fiscal. 

Já em relação aos procedimentos orçamentários, verifica-se a presença de 

características que são desejáveis, como a centralização do processo orçamentário, a adoção de 
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uma abordagem top-down, adequado nível de transparência orçamentária e um movimento recente 

em favor do realismo das projeções orçamentárias. Em relação a este último aspecto, a criação da 

IFI deve contribuir não só com a possibilidade de contraponto às projeções que subsidiam a 

elaboração do orçamento e das avaliações de receitas e despesas primárias feitas para atender o 

disposto pelo art. 9° da LRF, como também criar incentivos para que se busque um maior realismo 

orçamentário ex ante. 

No que tange às regras fiscais, verifica-se, em suma, espaço para os seguintes avanços: 

1) ampliação da cobertura governamental, sobretudo, no que tange ao limite de dívida, uma vez 

que a cobertura se restringe apenas a estados e municípios; 2) previsão de mecanismos que definam 

a trajetória para correção da despesa ao limite previsto pelo “Teto do Gasto”; 3)  detalhamento mais 

específico das cláusulas de escape para as regras de resultado e de despesa; 4) adoção de 

mecanismos de ajuste aos ciclos econômicos; e 5) aderência das regras fiscais a planos ou objetivos 

fiscais de médio prazo, que depende, em última instância, da adoção de um MTEF ou sistemática 

similar. 

 A ausência de previsão de mecanismos de ajuste aos ciclos para as regras fiscais 

reforça o caráter pró-cíclico da política fiscal brasileira. Adicionalmente, a falta de conexão das 

regras fiscais com objetivos e metas fiscais de médio prazo, dada a ausência de um MTEF, também 

contribuem para o caráter pró-cíclico e de curto prazo da política fiscal, uma vez que, diante da 

deterioração econômica, o peso de esforços de consolidação fiscal recai sobre o curto prazo. 

Constata-se que o “Teto do Gasto” introduzido pela EC nº 95/2016, regra fiscal de 

despesa, contribui para atenuar os efeitos dos ciclos econômicos sobre a execução orçamentária, 

uma vez que suaviza a trajetória da despesa e contribui para conter a utilização de receitas não 

recorrentes para o financiamento de despesas correntes. Porém, tal característica não garante o 

ajuste aos ciclos, dado que, em termos práticos, congela o gasto primário real no nível atual pelo 

período de vinte anos. 

Outro ponto a ser destacado em relação à não aderência das regras fiscais adotadas no 

Brasil no que tange às recomendações internacionais se dá pela falta de uma regra que limite o 

endividamento da União, o que implica numa perda de conexão da condução da política fiscal com 

objetivos de sustentabilidade fiscal, uma vez que os limites e metas definidos para as demais regras 

não são, necessariamente, conectados ao nível de endividamento. Em termos de cobertura 
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governamental, também verifica-se prejuízo, uma vez que a dívida consolidada líquida União 

representa um pouco mais que 70% da dívida consolida líquida total. 

Num contexto de elevado nível de rigidez da despesa, em que há reduzida margem de 

discricionariedade para as autoridades responsáveis pela condução da política fiscal para 

responderem aos efeitos fiscais decorrentes das oscilações econômicas, as medidas de acomodação 

fiscal adotadas, com foco no corte de despesas com investimento e na expansão da arrecadação, 

são de baixa qualidade,  não apenas replicando como também reforçando o caráter de curto prazo 

e pró-cíclico das regra de resultado fiscal. 

Diante da limitada margem de despesas discricionárias e de restrições quanto à 

suficiência de medidas do lado da receita, a meta fiscal definida para a União tem sido revista 

durante o exercício financeiro nos últimos anos. Tal fato acarreta problemas de inconsistência 

temporal e de credibilidade da regra fiscal, importando, na prática, numa menor aderência em 

relação às boas práticas. Apesar da meta de resultado primário poder apenas ser modificada apenas 

por meio de alteração da LDO, exigindo, portanto, a aprovação legislativa, o fato é que a alterações 

das metas fiscais anuais têm sido aprovadas de forma reiterada nos últimos anos no caso da União. 

Adicionalmente, verifica-se que o elevado grau de rigidez da despesa verificado no 

caso da União compromete não só capacidade das autoridades em definirem uma meta de resultado 

fiscal compatível com a trajetória de curto e médio prazo que seja compatível com a 

sustentabilidade de longo prazo, mas também, impõe limitações ao alcance dos mecanismos de 

correção automática previstos para as regras fiscais. 

A ausência de um MTEF também resulta numa falta de direcionamento para a política 

fiscal no médio prazo e implica em dificuldades não apenas para avaliar, com base num horizonte 

plurianual, o nível de comprometimento fiscal com despesas já contratadas, como também aferir o 

impacto de médio prazo de decisões relacionadas ao financiamento de novos programas e políticas 

com recursos do orçamento fiscal e da seguridade social, limitando-as à restrição fiscal de médio 

prazo definida de forma ex ante.  

Porém, apesar do elevado nível de rigidez da despesa impor limites para estrutura de 

governança fiscal vigente no Brasil, inclusive no caso de uma plena convergência aos padrões 

internacionais, avanços em prol de uma maior flexibilidade das regras fiscais diante de oscilações 

dos ciclos econômicos e a busca por uma conexão com objetivos e metas fiscais de médio prazo 

consistente com uma trajetória compatível com a sustentabilidade de longo prazo, o que seria 
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viabilizado por meio da implementação de um MTEF, poderiam contribuir para conter o 

crescimento descontrolado e generalizado da despesa, sobretudo, das obrigatórias e de caráter 

continuado, uma vez que, apesar  do “Novo Regime Fiscal” limitar o crescimento real do gasto 

num período de vinte anos e definir mecanismos que permitam o controle de algumas despesas 

obrigatórias, como as relacionadas aos mínimos da educação e da saúde, outras despesas de caráter 

obrigatório continuam tendo dinâmica própria e autônoma, representando riscos para o 

cumprimento do “Teto do Gasto” nos próximos anos, a exemplo das despesas com previdência, 

que refletem a tendência demográfica de envelhecimento da população, e que trazem pressão 

adicional do lado da despesa em favor de um maior enrijecimento do gasto público. 

Por fim, destaca-se que, apesar do escopo do presente trabalho não avançar na proposição e cálculo 

de índices que possibilitem avaliar a estrutura de governança fiscal e seus componentes para cada 

país, conforme exemplos constantes no item 2.6 do capítulo 2, seria útil avançar em tal direção 

num futuro trabalho, com vistas a possibilitar a comparação da estrutura de governança fiscal 

vigente no Brasil em relação aos mais diversos países. Outro avanço na mesma linha de pesquisa 

seria examinar como se dá a relação entre o viés deficitário e os níveis de maturidade das estruturas 

de governança fiscal. Porém, dado que a experiência na adoção de novos mecanismos e 

configurações das estruturas de governança fiscal modernas é recente e ainda está se popularizando, 

a exemplo da criação das instituições fiscais independentes e da adoção de mecanismos de ajustes 

aos ciclos para as regras fiscais, ainda serão necessários mais alguns anos para que se possa fazer 

uma avaliação mais precisa e em maior escala. 
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