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Após as reformas encaminhadas pelo governo Leite, é preciso 

resolver o imbróglio da dívida estadual. A adesão ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) exige uma análise mais acurada da sustentabilidade da política 
fiscal de médio e longo prazo.  

Os desequilíbrios entre os fluxos de receitas e despesas do 
orçamento estadual serão, possivelmente, atenuados com as Reformas 
Previdenciária e Administrativa, as mudanças no plano de carreira do magistério 
estadual e as privatizações de estatais (CEEE, por enquanto). Contudo, até 
quando os gastos obrigatórios e discricionários serão contidos sem reposição de 
parte da inflação. Como já observou o Professor Cláudio Accurso, não se pode 
esquecer que a função de produção dos governos locais é feita por serviços 
prestados a população, logo está se falando em salários e não em capital. 

Desde 1998, o Estado vem sendo monitorado pelo Programa de 
Ajuste Fiscal e manteve-se com a Dívida Consolidada Líquida elevada, não 
atingindo a meta de 200% da RCL. A partir de 2015, fragilizou sua situação 
financeira de forma evidente, mesmo tendo sua política fiscal supervisionada 
pela União. As administrações estaduais procuraram implementar as metas 
acordadas, obtendo sucessivos superávits primários entre os anos de 2005 e 
2013 (Balanços Gerais do Estado). Todo esse esforço foi perdido com a 
elevação da despesa com pessoal na área da segurança pública, a partir de 
2014, e com o crescimento contínuo das inativações. Os resultados positivos 
foram retomados em 2018, sendo expressivo em 2020 (0,61% do PIB estadual). 

Em termos gerais, do ponto de vista da condução da política fiscal, no 
caso gaúcho, é preciso afirmar que diversas políticas financeiras equivocadas 
foram utilizadas para financiar os déficits orçamentários, aliadas às leis de 
pessoal de cunho expansionista e às normas previdenciárias benevolentes. Isso 
contribuiu para levar a liquidez financeira do Tesouro Estadual ao fundo do poço.  

 
 

1. O recorrente tema da dívida estadual 
 

A origem e a evolução histórica da dívida do setor público do RS, 
assim como seus fatores determinantes, já foram amplamente discutidas em 
textos premiados pelo Tesouro Nacional, em especial em Calazans e Santos 
(1999), Calazans, Brunet e Marques Júnior (2000) e Santos e Santos (2005). 
Igualmente relevantes merecem destaques os trabalhos de Moura Neto (1994), 
Marques Júnior (2005 e 2011), Marquetti e Nova (2009) e Santos (2014). Alguns 
capítulos do livro de Calazans e Santos (2021) trazem uma abordagem mais 
ampla e atualizada sobre o tema.  

Santos (2014) e (2021, capítulo 6) tem enfatizado que a principal 
causa do endividamento gaúcho foram os déficits fiscais ao longo de 28 anos 
(1970-98), relacionando-os a falta de disciplina fiscal dos governos. Estes 
continuaram negativos até 2004, tornando-se positivos até 2013 devido à política 



de ajustamento das contas estaduais. Depois de 2014, o RS entrou em situação 
fiscal “falimentar”, incapaz de honrar mensalmente os pagamentos básicos de 
despesas obrigatórias. Segue daí a recomendação de que a estratégia da 
política fiscal seja centrada sobre o controle de gastos públicos (“𝑔”) ou aumento 
de receitas (“𝑡”), visto que o orçamento público tem que gerar superávits 
primários crescentes para saldar os compromissos com a dívida existente. 

Nos últimos anos, não havia muita confiança entre os técnicos da 
Secretaria Estadual da Fazenda sobre a real capacidade do Estado de gerar 
resultados positivos elevados e persistentes por vários anos, sem a imposição 
de teto aos gastos públicos e a implantação da reforma previdenciária. Na 
prática, o eixo da política fiscal consistiu em espremer os gastos obrigatórios e 
os investimentos até o limite possível, ou esperar que o crescimento da 
economia gaúcha se elevasse a taxas chinesas (Braatz, Martinez e Petry, 2017).  
O aumento de impostos foi a solução escolhida para contornar a crise financeira.  

Em uma abordagem mais teórica, com ênfase na restrição 
orçamentária intertemporal dos governos, Marquetti e Nova (2009) realizaram 
simulações sobre a evolução da dívida pública para o período 2007–2014, não 
encontrando um cenário muito animador para as finanças estaduais. Para eles, 
a opção por uma política fiscal restritiva não seria a melhor solução para resolver 
a crise das finanças estaduais, mas isso dependeria da situação 
macroeconômica do País. A taxa de crescimento do PIB estadual seria a variável 
para a solução do modelo teórico, dado os desequilíbrios de fluxo entre receitas 
e despesas públicas no orçamento estadual. Além do crescimento da economia 
gaúcha, seria necessário a realizar o ajuste fiscal e retomar a negociação com a 
União como caminho para resolver o processo de acumulação da dívida. 

Calazans (2021, capítulo 5), sem desconhecer a falta de disposição 
de muitos governos para o ajuste fiscal e a necessidade de controle de gastos 
públicos, centra sua preocupação nas variáveis financeiras: taxa real de juros 
(𝑟), maturidade da dívida e sistema de amortização.  

Em primeiro lugar, a fixação da taxa de juros básica (Selic) e sua 
repercussão sobre sua estrutura a termo transcende a capacidade de gestão dos 
governos locais.  Recentemente, vimos que a queda da taxa básica de juros é 
crucial para a redução dos custos de carregamento da dívida, ainda que o 
Governo Federal tenha retomado a velha prática de elevação da Selic. O juro de 
6% ao ano, definido nos Acordos de Renegociação em 1998, foi elevado se for 
considerada as dificuldades financeiras enfrentadas pelos governos 
subnacionais após a crise internacional de 2008. Por esse motivo, ele foi revisto 
tardiamente em 2014.  

Em segundo lugar, o resultado da trajetória de expansão real das 
dívidas subnacionais no período de implantação do Plano Real deve-se, em boa 
medida, à política monetária do Governo Central que ajudou a elevar o saldo das 
dívidas refinanciadas, embora tenha proporcionado a redução dos custos de 
carregamento vis-à-vis às elevadas taxas de juros praticadas durante a fase 
inflacionária anterior à estabilização dos preços.  

Tomando-se como exemplo o caso gaúcho e decompondo-se a 
expansão da dívida entre crescimento real e erosão inflacionária (Anexo 1), é 
possível visualizar que a implantação do Plano Real, em 1994, levou à queda do 
imposto inflacionário (menos de 1% do PIB) e à erosão inflacionária existente 
sobre os saldos das dívidas mobiliárias.  A política monetária de juros reais 
praticadas pelo Banco Central, aliada à política de câmbio fixo, manteve as 



dívidas mobiliárias dos estados em patamares elevados até a assinatura dos 
instrumentos contratuais de refinanciamento em 1998.  

É bom lembrar que, entre 1994 e 1998, a taxa Selic atingiu 128,51% 
em termos reais (medida pelo IGP-DI) ou 118,51% (pelo IPCA), havendo a 
duplicação do patamar da dívida fundada do Estado do Rio Grande do Sul.  

Em valores atualizados, a dívida fundada da Administração Direta do 
RS duplicou de R$ 24 bilhões em 1994 para R$ 51 bilhões em 1998. Em 
dezembro de 2020, atinge R$ 81,3 bilhões. Se a medida considerada for a 
definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a relação Dívida Consolidada 
Líquida/RCL, nunca caiu abaixo de 200% da RCL desde 2000.  

O Gráfico 1 mostra a série temporal da dívida fundada do RS, 
diferenciada (Diff =1), mostrando que ela é estacionária. Suas oscilações foram 
estabilizadas após a assinatura do acordo de refinanciamento em 1998, 
passando a seguir um caminho não explosivo. Em tese, o sistema de 
amortização foi equivocado, sendo que a taxa de juros (6% ao ano + IGP-DI) 
teve que ser substituída pelo próprio Governo Federal por 4% ao ano + IPCA (ou 
Selic) em 2014.  

No caso gaúcho, como a dívida refinanciada não foi plenamente 
amortizada, derivou-se para um esquema de acumulação de dívida. Os Estados 
de Minas Gerais e do Rio de Janeiro conseguiram amortizar suas dívidas, 
todavia passaram a contrair novas operações de crédito, enquanto o RS teve 
sua capacidade de endividamento tolhida até 2014, já que tinha ultrapassado 
seus limites de endividamento. 

 
 

Gráfico 1 – Série temporal da dívida fundada do RS (Diff =1), 1981–2020 
 

 
FONTE: Cálculos do autor. 
NOTA: Os valores foram deflacionados pelo IPCA de dezembro do ano     
respectivo e atualizados a preços de dez./20. 

 
Por esse motivo, tenho insistido que os requisitos da sustentabilidade 

fiscal foram se exaurindo no decorrer de várias décadas e ficaram evidentes com 
o risco de insolvência financeira verificada a partir de 2015. No período 1970-
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2020, somente entre 2005 e 2013 (média de 0,5% do PIB) e entre 2018 e 2020, 
o RS registrou superávits primários (acima da linha), caracterizando sua 
trajetória pela baixa capacidade de geração de poupança primária. Os resultados 
positivos de 2018-20 tiveram a contribuição da majoração das alíquotas de 
ICMS. A pico da série histórica do primário foi de 1,1% do PIB em 2007, 
equivalente a R$ 2,2 bilhões em valores nominais. 

A liquidez financeira se deteriorou com a recessão econômica e o 
baixo crescimento verificado no período 2015–20, devido à falta de 
disponibilidades financeiras de curtíssimo prazo para atender compromissos 
mínimos, não tendo plena capacidade de honrar o serviço da dívida. Há um 
interminável ajuste das contas estaduais, mesmo ocorrendo a supervisão da 
União.  

Cabe aqui tornar explícito o conceito teórico de sustentabilidade fiscal. 
A sustentabilidade fiscal exige que o saldo atual da dívida seja igual ao valor 
presente dos resultados primários futuros, escolhida uma dada taxa de desconto. 
Segundo a expressão de Walsh (2010, p.142):  

 
 

𝐷!"# =	−𝑅"#∑ 𝑅$⋉
$&' ( 𝑔!($ − 𝑡!($ − 𝑠!($) 

 
 

onde: 
 
R= taxa real de juros= (1+r); 
𝑔!($ − 𝑡!($= resultado primário; 
𝑠!($ = senhoriagem. 

 
É um conceito bem conhecido em economia do setor público — ver 

os trabalhos de Rocha (2005) e Costa (2009). Seria uma grande medida de 
transparência dos órgãos estaduais divulgarem os cálculos relativos aos 
requisitos de sustentabilidade fiscal, os quais embasam suas análises sobre a 
situação financeira do RS. Além disso, servirão de defesa para uma possível 
adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.  Se esses cálculos fossem 
apresentados, com o histórico de baixa geração de resultados primários 
positivos do RS, se poderia analisar os parâmetros econômicos utilizados e 
verificar sua aderência à realidade das contas estaduais.  

Em caso de adesão ao RRF, seria como trocar uma dívida 
refinanciada (Lei n.º 9496/97) de R$ 69,1 bilhões por outro refinanciamento de 
R$ 135 bilhões, sendo sempre um bom negócio para a União. Trata-se de um 
típico caso de acumulação de dívida (Calazans, 2021).   

Sem uma base de dados oficiais para estudar a projeção dos 
resultados primários futuros do RS em 𝑡 + 𝑖	 anos, é possível buscar na 
modelagem teórica e no cálculo financeiro uma aproximação ao cenário futuro 
das contas estaduais. Dada conjuntura de incerteza da economia brasileira, 
torna-se muito complicado assumir uma única curva de projeção de primários 
futuros com mais de 10 anos, por exemplo.  

As projeções sobre a dívida estadual são mais fáceis de serem 
elaboradas com o auxílio da matemática financeira. Elas podem ser realizadas 
fora de um departamento de dívida, bastando usar a metodologia centrada em 
dados sobre os saldos devedores dos contratos e débitos parcelados, os prazos 



e os respectivos sistemas de amortização.  Com base nessas informações, são 
somadas as planilhas individuais dos contratos, as quais geram um cronograma 
consolidado de amortizações, juros e saldos da dívida em 𝑡 + 𝑖	. 

Dado o cronograma consolidado, a solução de contorno é recorrer à 
teoria de finanças públicas, mais especificamente a condição de estabilização 
da dívida (Calazans e Santos, 2021, capítulo 1). Essa condição acima é uma 
regra útil muito utilizada e citada em macroeconomia, permitindo verificar a 
estabilidade da relação dívida líquida/PIB. 

 

 

 
onde: 
𝑥! = resultado primário; 
𝑟= taxa real de juros; 
𝑔= taxa de crescimento do produto; 
𝑑!"# dívida pública. 

 
É possível exemplificar a aplicação dessa regra para o caso de um 

governo subnacional conforme é observado na Tabela 1. Não se adota nenhuma 
hipótese de novas operações de crédito. Isso, a rigor, é uma abstração, dada a 
necessidade de receitas de capital para financiar as despesas de investimentos 
dos governos locais. Arbitrar um valor anual não é necessário no presente 
cálculo. 

Prosseguindo na estimação dos superávits primários necessários 
para estabilizar a relação dívida/PIB para o caso gaúcho, assume-se que a taxa 
de juros real (𝑟) será a do contrato com a União (4% ao ano), e que o 
crescimento real do PIB estadual (𝑔) será o histórico (1,2% ao ano). Assim, basta 
calcular a condição de estabilização para o cronograma de pagamentos. Em 
tese, o percentual mínimo requerido para os resultados primários futuros 
alcançaria 0,5% do PIB estadual.  

Por esses cálculos — que poderiam ser validados ou criticados pelos 
órgãos oficiais —, o Estado do Rio Grande do Sul precisaria gerar um resultado 
primário persistente, na ordem de 0,5% do PIB, para garantir somente o 
pagamento de juros nominais. Isso não contando com o incremento da dívida 
adicional vinculada a novas operações de crédito e nem com as amortizações a 
serem pagas.  

Em termos do PIB, o intervalo dos resultados positivos deveria oscilar 
entre 0,2% e 0,5% no período, sendo essa a condição para estabilização da 
relação dívida/PIB. Para garantir que o cronograma da dívida estadual fosse 
liquidado no prazo, o percentual se elevaria para 1,2% do PIB ao longo de uma 
mediana de 30 anos. Novamente, cabe lembrar que entre 1970 e 2020, somente 
em 2007 o resultado primário atingiu 1,1% do PIB. Portanto, cabe refletir se a 
política fiscal gaúcha obedeceria à restrição intertemporal do equilíbrio 
orçamentário? 
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Tabela 1 – Projeção do superávit primário requerido do RS, dada 
condição de estabilização da dívida, 2020–2051 

 
ANOS   CRONOGRAMA FINANCEIRO DA DÍVIDA (em R$ milhões)  SUPERAVIT PRIMÁRIO REQUERIDO (em % PIB) 

 Amortização   Juros   Prestação   Atualização   Saldo   Equilíbrio mínimo   Juros nominais   Serviço da dívida  
2020   

   
     81.572,1    

  

2021 766,3    1.721,7         1.095,2            1.392,8       82.198,7  0,5% 0,5% 0,2% 
2022 -347,8    3.174,8         1.406,0            1.420,9       83.967,4  0,5% 0,5% 0,3% 
2023 -1.295,0    3.247,8         1.952,8                     -         85.262,4  0,5% 0,5% 0,4% 
2024 -853,4    3.302,6         2.449,2                     -         86.115,8  0,5% 0,5% 0,5% 
2025 -316,2    3.339,6         3.023,4                     -         86.431,9  0,5% 0,5% 0,6% 
2026 174,9    3.359,2         3.534,1                     -         86.257,0  0,5% 0,5% 0,7% 
2027 613,4    3.365,7         3.979,2                     -         85.643,6  0,5% 0,5% 0,8% 
2028 499,1    3.357,5         3.856,6                     -         85.144,5  0,5% 0,5% 0,8% 
2029 786,4    3.342,3         4.128,8                     -         84.358,0  0,5% 0,5% 0,9% 
2030 1.997,5    3.302,6         5.300,1                     -         82.360,5  0,5% 0,5% 1,1% 
2031 2.935,5    3.200,9         6.136,4                     -         79.425,0  0,5% 0,5% 1,3% 
2032 2.965,9    3.087,4         6.053,3                     -         76.459,1  0,4% 0,4% 1,3% 
2033 3.021,4    2.971,0         5.992,3                     -         73.437,7  0,4% 0,4% 1,3% 
2034 3.058,3    2.851,7         5.909,9                     -         70.379,4  0,4% 0,4% 1,2% 
2035 3.174,3    2.729,3         5.903,5                     -         67.205,2  0,4% 0,4% 1,2% 
2036 3.295,4    2.602,1         5.897,5                     -         63.909,8  0,4% 0,4% 1,2% 
2037 3.418,7    2.470,1         5.888,7                     -         60.491,1  0,4% 0,4% 1,2% 
2038 4.432,2    2.325,1         6.757,3                     -         56.058,9  0,3% 0,3% 1,4% 
2039 3.649,5    2.172,5         5.822,0                     -         52.409,4  0,3% 0,3% 1,2% 
2040 3.785,9    2.025,3         5.811,2                     -         48.623,5  0,3% 0,3% 1,2% 
2041 3.939,9    1.872,2         5.812,1                     -         44.683,6  0,3% 0,3% 1,2% 
2042 4.020,9    1.713,5         5.734,4                     -         40.662,8  0,2% 0,2% 1,2% 
2043 4.151,3    1.550,6         5.701,9                     -         36.511,5  0,2% 0,2% 1,2% 
2044 4.260,0    1.382,9         5.642,9                     -         32.251,5  0,2% 0,2% 1,2% 
2045 4.433,6    1.209,4         5.642,9                     -         27.817,9  0,2% 0,2% 1,2% 
2046 4.614,2    1.028,7         5.642,9                     -         23.203,7  0,1% 0,1% 1,2% 
2047 4.802,2       840,7         5.642,9                     -         18.401,5  0,1% 0,1% 1,2% 
2048 4.997,8       645,1         5.642,9                     -         13.403,7  0,1% 0,1% 1,2% 
2049 5.201,5       441,5         5.642,9                     -           8.202,2  0,0% 0,0% 1,2% 
2050 5.413,4       229,6         5.642,9                     -           2.788,8  0,0% 0,0% 1,2% 
2051 2.788,8         32,6         2.821,5                     -                   0,0  - - - 

SOMA       84.385,9   68.896,0     150.468,1            2.813,8      
  

MEDIANA            3.174        2.470            5.643      0,5% 0,5% 1,2% 

FONTE DE DADOS BRUTOS: Relatório da Dívida Pública (2020). 
NOTA: Cálculos do autor. Os valores estão a preços de dez./20. O valor preliminar do PIB RS 
em 2020 é R$ 473,7 bilhões. Disponível em: https://www.dee.rs.gov.br/pib-trimestral. Capturado 
em: 08/07/21. 

 
 

2.  Os estudos econométricos e acadêmicos 
 

Um setor público falimentar como Rio Grande do Sul carece de mais 
transparência das informações estatísticas e hoje nem possui uma instituição de 
pesquisa voltada a estudos da economia local. Na ausência de informações 
oficiais é preciso recorrer aos trabalhos realizados por acadêmicos, os quais 
trazem a sofisticação da modelagem econométrica.   

Pela análise teórica, o endividamento do governo não é explosivo se 
obedecer à restrição orçamentária intertemporal. Tal restrição é expressa pelos 
critérios abaixo da linha (lado do financiamento) e acima da linha (orçamento 
público): 
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onde: 



𝑋! = resultado primário; 

𝑟 = taxa de juros real; 

𝑟. )!"#
*!
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= resultado operacional; 

𝜋 ,!"#
*!

 = imposto inflacionário. 

 
Por esta identidade, o resultado nominal, ajustado por um índice de 

preço, é igual ao resultado primário real, menos o montante de juros reais 
incidentes sobre a dívida menos o imposto inflacionário. Também pode ser dito 
que a expansão do endividamento líquido é uma função da taxa de juros real 
sobre o saldo da dívida e do sinal do resultado primário, supondo que o imposto 
inflacionário seja muito baixo em situação de inflação reduzida.  

Se há sustentabilidade, a política fiscal segue a restrição orçamentária 
intertemporal. No caso do governo central, haveria apenas dominância 
monetária, ocorrendo a separação entre as políticas monetária e fiscal. Supondo 
que não haja um esquema Ponzi, o valor presente dos resultados primários e do 
imposto inflacionário deveria ser suficientes para saldar a dívida atual.   

No caso brasileiro, várias análises sobre a sustentabilidade da dívida 
federal foram realizadas com técnicas econométricas diversas, sugerindo que a 
política fiscal do governo central foi sustentável, porque houve a utilização de 
receitas de senhoriagem para garantir que o endividamento não fosse explosivo 
no período anterior ao Plano Real. Uma síntese desses trabalhos pode ser vista 
no livro Inflação e Crise (Pastore, 2015). 

A aplicação dessas técnicas para o caso gaúcho pode ser encontrada 
nos trabalhos de Marques Júnior (2005) e Marques Júnior e Jacinto (2011), que 
tratam sobre a sustentabilidade da política fiscal do Estado do Rio Grande do 
Sul para os períodos de 1970–1997 e de 1970–2003.  

No primeiro artigo, Marques Júnior (2005) busca testar a hipótese de 
que a política fiscal foi sustentável no período 1970–1997, ainda que tenha sido 
caracterizada por sucessivos déficits fiscais e acumulação de dívida. Foram 
aplicados os testes de raiz unitária para as seguintes séries temporais: “dívida 
mobiliária”, “déficit primário” e “déficit público” (em % PIB estadual).   

Foi verificada se as séries são estacionárias pelo teste de raiz unitária 
de Dickey-Fuller. A estacionariedade pressupõe que os resíduos (𝜀t) é o termo 
estocástico que segue as hipóteses clássicas de média zero, de variância 
constante e de não autocorrelação dos resíduos.  

O autor rejeitou a hipótese nula de que as séries temporais citadas 
continham raízes unitárias, observando que os testes indicavam que a política 
fiscal gaúcha respeitava a restrição orçamentária intertemporal. 

Cabe observar, no entanto, que os dados relativos aos montantes dos 
primários poderiam ser revistos, tendo em vista às novas informações contábeis 
divulgadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, não facilmente disponíveis a 
época. Registre-se também que esse período foi marcado por mudanças do 
padrão monetário e forte aceleração inflacionária. A série divulgada no Relatório 
da Dívida Pública (2020), desde 1970 até 2020, traz informações mais robustas 
sobre a evolução dos saldos da “dívida fundada”, que é um conceito mais amplo 
que a mobiliária usada naquele trabalho. 



No segundo trabalho, Marques Júnior e Jacinto (2011) seguem a base 
teórica proposta pelo clássico artigo de Hamilton e Flavin. Eles propõem um 
modelo de cointegração para o setor público estadual considerando os períodos 
1970–1997 e 1970–2003. Os testes de raiz unitária constituem apenas uma 
etapa na elaboração desse modelo, sendo escolhidas as seguintes variáveis 
para compor a modelagem: receitas tributárias e despesas totais (em % do PIB 
estadual).  

Procuraram verificar se há relação de longo prazo entre as receitas 
tributárias e as despesas totais. Após efetuarem os testes de raiz unitária com e 
sem quebra, tornaram as séries temporais estacionárias em primeira diferença. 
Em seguida, realizaram os testes de cointegração, com os quais sustentaram 
que a restrição orçamentária não foi violada. Em outras palavras, verificaram se 
os testes indicavam que a política fiscal foi sustentável nos períodos citados. 

Os dois trabalhos tecem uma série de ressalvas em relação aos 
resultados obtidos, além de discutirem condições para a sustentabilidade da 
dívida estadual. São iniciativas louváveis e o uso desses testes econométricos 
servem como poderoso instrumento complementar para uma análise mais 
robusta da política fiscal de longo prazo do Estado.  

A análise econométrica ajuda a testar a possibilidade de equilíbrio 
orçamentário de longo prazo, bem como instrumentalizam os gestores públicos 
na melhor tomada de decisão. Entretanto, uma questão relevante nessas 
análises é que elas se centram em séries temporais passadas.  Se fossem 
elaborados modelos de projeção, do tipo ARIMA, precisariam cotejar seus 
resultados com os obtidos pela lógica do cálculo financeiro, as quais detalham 
com maior precisão o cronograma futuro de pagamentos da dívida pública.  

Esses cronogramas são mais realistas, já que detalham e projetam, 
individualmente, os saldos devedores dos contratos. São muito utilizados por 
departamentos de dívida do setor público e por empresas privadas. Idealmente, 
seria necessário que o mundo acadêmico soubesse operar com essas 
informações. Contudo, isso envolve comunicação, regras de transparência e 
conhecimento geral de contratos de dívida. As previsões econométricas 
precisariam ser refinadas e comparadas as estimativas mais precisas do 
orçamento público e do cronograma de pagamento da dívida futura.  

Voltando ao plano teórico, as conclusões expostas nos trabalhos 
econométricos citados, de natureza estocástica, ainda não se aproximam da 
abordagem teórica e determinista exposta neste artigo e em Marquetti e Nova 
(2009). Também não se coadunam com as estimativas gerenciais de Braatz, 
Martinez e Petry (2017), elaboradas a partir de projeções do orçamento estadual 
(acima da linha), em parte com uso de regressões.  

No caso do RS, vimos que a condição de sustentabilidade da relação 
dívida/PIB não vislumbra resultados primários suficientes para saldar o montante 
da dívida presente. Portanto, se há insuficiência de resultados primários em	𝑡 +
𝑖	 não haveria como supor sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo, a não 
ser que se considere a duration da dívida infinita e que os custos sociais do 
ajustamento sejam irrelevantes. 

De qualquer forma, usando modelagem estocástica ou não, é preciso 
conhecer os elementos básicos de mercado financeiro relativos à duration, ao 
valor de face e ao valor presente da dívida. O Estado do Rio Grande do Sul terá 
uma dívida com duração de 50 anos (1998–2051), o que parece indicar uma 



“dívida rolada continuamente”. Teoricamente, se não conseguir amortizar nesse 
novo prazo, sua duração seria “infinita”. 

 
 

3. Considerações finais 
 
Por fim, cabe ao governador Leite a responsabilidade imensa de 

assinar a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Ele terá que avaliar se 
estamos diante de um esquema de rolagem contínua da dívida com risco 
permanente de impostos futuros. Isso nos faz lembrar a velha previsão de 
aritmética monetarista de Sargent e Wallace, segundo a qual a senhoriagem e 
as receitas transferidas pelo Banco Central financiam os déficits fiscais quando 
os resultados primários são insuficientes, permitindo que o endividamento não 
seja explosivo (Pastore, 2015, p.76). Tal assertiva é válida para o governo central 
que exerce a interação entre os regimes monetário e fiscal. Para o caso de 
governos locais, a restrição orçamentária intertemporal é solucionada com 
aumento de impostos. 

A administração estadual também terá que provar, com uso da melhor 
técnica econômica, que a política fiscal gaúcha terá sustentabilidade no longo 
prazo, obviamente, sem previsão de elevação de impostos futuros.  

O grande risco é o cálculo eleitoral do governador e sua autoconfiança 
superarem a racionalidade. Chega-se, assim, à questão crucial desse artigo.  
Quando será apresentada e explicada a memória de cálculo da sustentabilidade 
da política fiscal do Estado do Rio Grande do Sul? Ela embasará o pedido de 
adesão ao RRF, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 178, de 
13/01/2021.  

 
 
Referências Bibliográficas 
 
 
 
MOURA NETO, Bolívar Tarragó. (1994). O endividamento publico do Rio Grande 
do Sul: suas origens e comportamento na década de 80. In: FARIA, Luiz Augusto 
Estrella (Coord.). O Estado do Rio Grande do Sul nos anos 80: subordinação, 
imprevidência e crise. Porto Alegre: FEE, 1994. p. 175-212.  
 
CALAZANS, Roberto Balau e SANTOS, Darcy Francisco Carvalho dos. (1999).  
A Crise da Dívida Pública do RS. Assembleia Legislativa do Estado do RS. Porto 
Alegre. Novembro/1999 
 
CALAZANS, Roberto Balau. Os desacertos da política fiscal gaúcha, 1999-2002. 
Porto Alegre, 2006. Disponível em: <http://www.scp.rs.gov.br>.  
 
CALAZANS, Roberto Balau; SANTOS, Darcy Francisco Carvalho.  (2021). 
Dívida Pública e Previdência Social: introdução teórica e as estatísticas fiscais 
do Brasil e do RS. Disponível em: www.amazon.com.br 
 
CALAZANS, Roberto Balau.  (2021). Regime de recuperação fiscal, discurso 
político e acumulação de dívida. Disponível em: 



https://financasrs.com.br/2021/02/03/regime-de-recuperacao-fiscal-discurso-
politico-e-acumulacao-de-divida/ 
 
COSTA, Carlos Eugênio Ellery Lustosa. Sustentabilidade da dívida pública. 
Dívida pública: a experiência brasileira. Secretaria do Tesouro Nacional. 2009. 
p.81-99. 
 
IANCHOVICHINA, Elena; LIU, Lili; NAGARAJAN, Mohan. (2006). Subnational 
Fiscal Sustainability Analysis. World Bank. Policy Research Working Paper, nº 
3947. June 2006. 
 
LEY, Eduardo.  (2008). Fiscal (and External) Sustainability.  World Bank. Mimeo 
(Version: April, 19). 
 
MARQUES JÚNIOR, Liderau dos Santos. (2005).  A sustentabilidade da política 
fiscal do RS.  Porto Alegre, Ensaio FEE, v.26, Número Especial, p.240-270. 
Disponível em: 
https://revistas.dee.spgg.rs.gov.br/index.php/ensaios/article/view/2083/2465 
 
MARQUES JÚNIOR, Liderau dos Santos; JACINTO, Paulo Andrade. (2011).  
Uma retomada da discussão sobre a sustentabilidade da política fiscal do Rio 
Grande do Sul.  Nova Economia. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/neco/a/PvX3RXnF4g4svgVBGTTKNmy/?lang=pt. 
 
PASTORE, Affonso Celso Pastore. (2015). Inflação e crises: o papel da moeda. 
Elservier Editora. Rio de Janeiro 
 
ROCHA, Fabiana. (2005). Déficit Público e a Sustentabilidade da Política Fiscal: 
teoria e aplicações. In: Economia do Setor Público no Brasil. Rio de Janeiro, 
Editora Campus. p.493-507. 
 
SANTOS, Darcy F.C. dos Santos e outros.  (2014). O Rio Grande tem saída, 
p.75-113. Porto Alegre, Editora Age, 2014. 
 
SANTOS, Darcy Francisco Carvalho dos e SANTOS, Carolina Brito Carvalho 
dos. (2005). Um Modelo Simples de Equilíbrio Orçamentário para os Estados: 
desenvolvido com base no estado do Rio Grande do Sul. 
 
WALSH, Carl E. (2010). Monetary Theory and Policy, Cap. 4. MIT press. 3rd ed. 
p. 135-194. 
 
TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Relatório da Dívida 
Pública. 2020. 
 
TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. (2017). Perspectivas para 
as Finanças Públicas do RS no período de 2019 a 2025. Textos para Discussão 
TE/RS. PETRY, Guilherme; BRAATZ, Jacó; e MARTINEZ, Paolo.  
 

 
 



Anexo 1 
 

Evolução da dívida fundada do Estado do Rio Grande do Sul – 1980-2020 
(decomposição do crescimento) 

 
ANOS DECOMPOSIÇÃO DOS VALORES EM MILHÕES DÍVIDA 

FUNDADA/PIB 
RELAÇÃO 

  DÍVIDA REAL VARIAÇÃO INCREMENTO  EROSÃO SOMA DF/RCL 

1980               4.790  
 

  
  

3,99% nd 
1981               6.805               2.015                     4.356  -2.341         2.015  5,66% nd 
1982               8.909               2.105                     5.587  -3.482         2.105  8,35% nd 
1983               9.586                  677                     6.212  -5.535             677  9,10% nd 
1984             11.382               1.795                     8.341  -6.546         1.795  10,22% nd 
1985             12.246                  864                     8.920  -8.056             864  11,47% nd 
1986             12.820                  575                     6.004  -5.430             575  8,28% nd 
1987             16.758               3.938                  13.992  -10.054         3.938  14,20% nd 
1988             16.159                (599)                 14.607  -15.207           (599) 18,42% nd 
1989             16.454                  295                  15.675  -15.379             295  25,42% nd 
1990             14.389             (2.065)                 13.433  -15.498        (2.065) 15,50% nd 
1991             14.442                    53                  11.930  -11.877               53  17,71% nd 
1992             17.899               3.457                  16.715  -13.257         3.457  22,73% nd 
1993             19.858               1.959                  19.163  -17.205         1.959  28,34% nd 

1994             24.067               4.209                  22.114  -17.904         4.209  14,13%                  1,95  
1995             31.268               7.200                  11.606  -4.406         7.200  14,36%                  1,93  
1996             36.194               4.926                     7.656  -2.730         4.926  15,27%                  1,97  
1997             42.693               6.499                     8.296  -1.797         6.499  16,95%                  2,25  
1998             51.160               8.467                     9.162  -695         8.467  19,82%                  2,37  

1999             54.296               3.137                     7.335  -4.198         3.137  20,96%                  2,73  
2000             57.276               2.980                     6.041  -3.061         2.980  21,19%                  2,62  
2001             60.847               3.571                     7.653  -4.082         3.571  21,49%                  2,64  
2002             67.066               6.219                  12.995  -6.775         6.219  24,89%                  2,87  
2003             66.007             (1.059)                    4.648  -5.707        (1.059) 22,18%                  2,74  
2004             66.998                  991                     5.653  -4.662             991  22,03%                  2,69  
2005             66.271                (727)                    2.879  -3.607           (727) 22,16%                  2,45  
2006             67.582               1.310                     3.329  -2.019         1.310  21,53%                  2,39  
2007             68.714               1.133                     4.017  -2.884         1.133  20,09%                  2,41  
2008             73.287               4.572                     8.402  -3.830         4.572  20,04%                  2,29  
2009             68.113             (5.174)                  (2.144) -3.029        (5.174) 18,09%                  2,13  
2010             70.702               2.589                     6.389  -3.800         2.589  16,84%                  2,00  
2011             70.612                   (90)                    4.227  -4.317             (90) 16,31%                  1,97  
2012             72.824               2.213                     6.108  -3.895         2.213  16,41%                  1,99  
2013             73.523                  699                     4.763  -4.064             699  15,18%                  1,91  
2014             75.050               1.527                     5.954  -4.427         1.527  15,31%                  1,91  
2015             76.602               1.552                     8.790  -7.238         1.552  16,20%                  2,05  
2016             77.010                  408                     4.940  -4.532             408  16,18%                  1,91  
2017             76.409                (602)                    1.603  -2.205           (602) 15,96%                  1,93  
2018             79.902               3.493                     6.252  -2.759         3.493  16,03%                  1,94  
2019             80.784                  883                     4.181  -3.299             883  16,08%                  1,94  
2020             81.331                  546                     4.038  -3.492             546  18,52%                  1,93  

FONTE DE DADOS BRUTOS: Relatório da Dívida Pública (2020). 
NOTA: Cálculos do autor. Os valores foram atualizados pelo IPCA e estão a preços de dez./20. 
 
 
 


