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-Dívida Pública 
 
 
A Dívida Pública é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional 
para financiar o déficit orçamentário do Governo, nele 
incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como 
para realizar operações com finalidades específicas 
definidas em lei.  
 Compete à lei complementar disciplinar a dívida pública. 
Art. 163. Lei complementar disporá sobre: II - dívida 
pública externa e interna, incluída a das autarquias, 
fundações e demais entidades controladas pelo Poder 
Público 
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-Dívida Ativa (Lei 4320/1964. Art. 39 § 2º) 
 
A Dívida Ativa é o conjunto de débitos de pessoas jurídicas 
e físicas com órgãos públicos não pagos espontaneamente, 
de natureza tributária ou não. 
Assim, após o devido processo legal em que se confere a 
estes débitos certeza, liquidez e exigibilidade, o que lhes 
permite ingressar judicialmente contra o contribuinte, em 
processo de Execução Fiscal. 
A dívida inscrita em dívida ativa é identificada por um 
número específico, para sua identificação e 
acompanhamento do processo administrativo. 
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Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da 
Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, 
laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 
processuais, preços de serviços prestados por 
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 
restituições, alcances dos responsáveis definitivamente 
julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações 
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras 
obrigações legais.  
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Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e 
respectivos adicionais e multas. 
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Dívida Pública Consolidada ou fundada (art. 29, § 2º e 3º, 
LRF):  
 
1) Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de 
leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito, para amortização em prazo superior a 
12 meses. Trata-se, em princípio, de obrigações que o ente 
tenha assumido a médio e longo prazo. 
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2) Será incluída na dívida pública consolidada da União a 
relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco 
Central do Brasil. 
3) Também integram a dívida pública consolidada as 
operações de crédito de prazo inferior a 12 meses cujas 
receitas tenham constado do orçamento.  
4) Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do 
orçamento em que houverem sido incluídos integram a 
dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. 
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Art. 98. Lei 4.320/64 A dívida fundada compreende os 
compromissos de exigibilidade superior a doze meses, 
contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a 
financeiro de obras e serviços públicos.       (Veto rejeitado 
no D.O. 05/05/1964) 
 
Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com 
individuação e especificações que permitam verificar, a 
qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como 
os respectivos serviços de amortização e juros. 
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-Resumindo, a dívida pública consolidada abrange 
 
i)Obrigações do ente de médio e longo prazo 
ii)Operações de curto prazo, se as receitas delas 
provenientes estiverem previstas no orçamento  
iii)Precatórios incluídos no orçamento, mas não pagos em 
determinado exercício 
iV)Títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil 
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Dívida Pública Mobiliária 
 
Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, 
inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 
Sobre o Bacen, atualmente não é mais permitida a emissão 
de títulos, que, nos termos do art. 34 da LRF, ficou restrita a 
data limite de 04 de maio de 2002. 
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Para Regis Fernandes de Oliveira, a diferença entre dívida 
pública consolidada e dívida pública mobiliária também está 
centrada no instrumento de realização – enquanto a 
primeira decorre de  obrigações para a realização de obras 
e prestações de serviços, seja em decorrência de 
empréstimos com instituições financeiras, seja em razão de 
contratos precedidos de licitação ou pagamento de pessoal 
(decorrente de lei),  a dívida mobiliária resulta, 
especificamente, da emissão de títulos da dívida pública 
pelos entes da Federação (títulos emitidos pelo governo). 



Dívida Ativa, Consolidada e Pública 

Dívida Flutuante 
 
Dívida flutuante é aquela em que o reembolso efetuado pelo 
Estado se dá no mesmo exercício financeiro em que o crédito 
foi contraído. Segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64 a dívida 
flutuante compreende os restos a pagar, os serviços da dívida 
a pagar, os depósitos, os débitos de tesouraria. 
É lícito afirmar que dívida flutuante é aquela contraída para 
ser quitada em prazos curtos, a fim de atender necessidades 
momentâneas do caixa do Tesouro, oriundas de receitas ainda 
não arrecadadas ou de despesas imprevistas. 
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Segundo o art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, "[a] 
operação de crédito por antecipação de receita destina-se a 
atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro 
(...)" , logo, classifica-se, quanto à duração, como dívida 
pública flutuante. *** 
 
 
 


