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RESPONSABILIDADE FISCAL



• Sobre as fontes da prosperidade e inclusão social nos países

I. Introdução

“Instituições são as regras do jogo em uma sociedade, ou, mais 

formalmente, são as restrições humanamente construídas que 

moldam as interações entre indivíduos”. 

Douglass North, Nobel em Economia 1993



• A grande transformação

• As origens políticas da prosperidade e longevidade: Da 

Revolução Gloriosa à Revolução Industrial

I. Introdução

• Crise, dívida e calote

• Crises fiscais e a construção de reputação nos EUA

• Federalismo Preservador de Mercados

• Destinos do RS: Texas ou Grécia?



II. Alguns Dados

Prosperidade e População 



II. Alguns Dados

Prosperidade e População Mundial



II. Alguns Dados

Prosperidade e Distribuição de Renda



II. Alguns Dados

Prosperidade e Pobreza Extrema



III. Mudança das “Regras do Jogo”:

Da Revolução Gloriosa à Revolução Industrial

• Para que ocorra crescimento econômico, o governo deve 
estabelecer o conjunto relevante de direitos e se 
comprometer crivelmente a este conjunto

• A Revolução Gloriosa (1688) redesenhou de forma 
fundamental as instituições fiscais e de governo na Inglaterra 



• Mudanças institucionais fundamentais da Revolução 

Gloriosa:

– Supremacia do Parlamento: O Rei não está mais acima 

das Leis

III. Mudança das “Regras do Jogo”:

Da Revolução Gloriosa à Revolução Industrial

das Leis

– Parlamento tem autoridade exclusiva para aumentar 

impostos e o direito de monitorar como os fundos 

públicos são gastos

– Judiciário é independente da Coroa



� Estas mudanças, ao reduzir os poderes arbitrários da 

Coroa, resultaram em liberdades econômicas e 

direitos de propriedade mais seguros 

III. Mudança das “Regras do Jogo”:

Da Revolução Gloriosa à Revolução Industrial

�Direitos políticos passaram a ser vistos como um 

elemento importante para a proteção contra 

violações arbitrárias de direitos econômicos



• Impactos da Revolução Fiscal:

– Florescimento de mercados de financeiros: 

• Impossibilidade de calote da dívida pública reduziu a 

III. Mudança das “Regras do Jogo”:

Da Revolução Gloriosa à Revolução Industrial

• Impossibilidade de calote da dívida pública reduziu a 

taxa de juros, permitiu a criação de mercado 

secundário e a expansão da dívida pública

• Maior segurança em direitos de propriedade 

(titularidade de terra) permitiu seu uso como colateral 

em empréstimos bancários



• Impactos da Revolução Fiscal:

– Incentivos à inovação e criação de Riqueza:
• Com direitos de propriedade seguros e expansão de 

crédito, financiar inovação fica mais fácil!

III. Mudança das “Regras do Jogo”:

Da Revolução Gloriosa à Revolução Industrial

– “a acumulação de capital no séc XVII, que a tendência 
declinante da taxa de juros claramente indica, é a grande 
conquista econômica e social da época”

�A Revolução Industrial não ocorreu por acaso na 
Inglaterra, é consequência da Revolução Gloriosa!



• A Grande Lição

�O compromisso crível do governo com a proteção de 

direitos à propriedade, liberdades econômicas e direitos 

políticos é uma das principais fontes de prosperidade dos 

III. Mudança das “Regras do Jogo”:

Da Revolução Gloriosa à Revolução Industrial

políticos é uma das principais fontes de prosperidade dos 

países

�O respeito ao Estado de Direito (Rule of Law) e a 

consequente limitação das arbitrariedades de governo é 

essencial para a prosperidades dos países



IV. Crise fiscal, dívida e calote

A experiência fiscal americana

• Thomas Sargent, prêmio Nobel em economia, 2011



• Em 1789, o governo federal assumiu a dívida dos 13 

estados americanos
– Motivos:

• Os estados acumularam dívida por causa de uma 

“causa gloriosa”, a guerra pela independência,

IV. Crise fiscal, dívida e calote

A experiência fiscal americana

“causa gloriosa”, a guerra pela independência,

• Fez parte do preço político para aprovar a Constituição 

Federal

• Converteu os credores dos estados em apoiadores de 

um governo federal grande, capaz de honrar as dívidas 

dos estados  

• Criar reputação de bom pagador 



• No final dos anos 1830, uma crise financeira colocou 
vários estados em moratória. Os credores 
pressionaram para que o governo federal assumisse 
as dívidas novamente. No início dos anos 1840, o 

IV. Crise fiscal, dívida e calote

A experiência fiscal americana

as dívidas novamente. No início dos anos 1840, o 
Congresso repudiou o pedido e vários estados 
deram o calote na dívida.

• Após este episódio, vários estados reescreveram 
suas constituições para garantir orçamentos 
equilibrados anualmente



• Por que o governo federal não assumiu as dívidas 

dos estados novamente?
– Evita crises fiscais futuras (moral hazard) dos governos 

estaduais

IV. Crise fiscal, dívida e calote

A experiência fiscal americana

• Se o governo federal tivesse resgatado a dívida dos 

estados pela segunda vez, provavelmente teria que 

assumir maior controle sobre receitas e impostos 

dos estados, para garantir o pagamento das dívidas 



• A recusa de renegociar as dívidas foi um fator crucial 

para manter o sistema federativo nos Estados 

Unidos. 

IV. Crise fiscal, dívida e calote

A experiência fiscal americana

• Isto levou disciplina fiscal aos estados, que 

reescreveram suas constituições de forma a manter 

suas liberdades e responsabilidades de taxar e 

gastar em suas jurisdições



• A Grande Lição:

– Renegociar dívidas com o governo federal leva a 

irresponsabilidade fiscal e perda de autonomia decisória 

IV. Crise fiscal, dívida e calote

A experiência fiscal americana

– A decorrente concentração de poder no âmbito do 

governo federal enfraquece a proteção a liberdades 

econômicas, direitos à propriedade e direitos políticos

– Leva a piores decisões políticas e pior resultado 

econômico 



• Características Essenciais

�Existe uma hierarquia de governos de forma que cada

governo é autônomo na sua própria esfera de autoridade

V. Federalismo Preservador de Mercados

�Os governos subnacionais têm autoridade primária sobre

a economia dentre de suas jurisdições

�O governo nacional tem autoridade para regular o 

mercado comum e garantir mobilidade de bens e fatores

entre jurisdições subnacionais



• Características Essenciais

– Compartilhamento de receitas entre governos é limitado

e empréstimos a governos são restritos de forma que

todos os governos têm restrições orçamentárias rígidas

V. Federalismo Preservador de Mercados

todos os governos têm restrições orçamentárias rígidas

(Responsabilidade fiscal!) 

– A alocação de autoridade tem um grau institucionalizado

de durabilidade que não pode ser alterado pelo governo

nacional ou unilateralmente ou sob pressão de governos

subnacionais (Compromisso crível!)



• Texas:

VI. Destinos do RS: Texas ou Grécia? 

Ou o RS criando riqueza? Ou a próspera Porto Alegre?



VI. Destinos do RS: Texas ou Grécia? 



VI. Destinos do RS: Texas ou Grécia? 



• Grécia:

VI. Destinos do RS: Texas ou Grécia? 

Ou a Assembleia Legislativa do 

RS?
Ou o estádio Beira-Rio?



Obrigado!Obrigado!


