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Empréstimos Públicos 

3) É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira 
estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de 
beneficiário do empréstimo. A instituição financeira estatal não 
está impedida de adquirir títulos da dívida pública, seja para 
investimento de clientes ou de recursos próprios.  



Empréstimos Públicos 

4) Vedada a captação de recursos a título de antecipação de 
receita de tributo cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, 
sem prejuízo do disposto no § 7o do artigo 150 da Constituição A 
pretensão do legislador foi a de proibir operações de 
endividamento que tenham por lastro receitas tributárias ainda 
não realizadas, tendo-se em vista a não ocorrência dos fatos 
geradores respectivos. As receitas tributárias apenas poderão 
fazer frente a uma operação de crédito caso a estimativa 
prevista na LOA tenha, efetivamente, se concretizado, e tal pode 
ser aferido pela realização do fato jurídico que resulta na 
incidência tributária e, assim, no dever do sujeito passivo de 
recolher o tributo.  



Empréstimos Públicos 

5) Vedação ao recebimento antecipado de valores de empresa em 
que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria 
do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na 
forma da legislação. O objetivo, nesse caso, é evitar que o ente 
realize empréstimos disfarçados e, assim, burle os limites e 
condições para a realização de operações de crédito.  



Empréstimos Públicos 

6) Vedação a assunção direta de compromisso, confissão de dívida 
ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias 
ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, 
não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. 
O motivo da proibição é bastante simples: como os bens públicos 
não podem ser penhorados, não faz sentido a utilização de títulos 
de créditos como garantia de empréstimos ou operações de 
dívida. De outro lado, essa mesma vedação não se aplica às 
empresas estatais dependentes, que se submetem ao regime de 
direito privado nas suas negociações e, portanto, não possuem 
limitações quanto à ocorrência de penhoras sobre seus bens.  



Empréstimos Públicos 

7) Vedação a assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori 
de bens e serviços. Essa vedação está em consonância, em 
primeiro lugar, com o princípio de que toda despesa pública 
deve estar autorizada em lei e, de forma mais específica, 
prevista no orçamento. De outro lado, visa evitar uma 
modalidade possível de endividamento, que é aquele em que o 
ente assume obrigações para pagamento posterior. Novamente, 
trata-se de limitar a dívida pública e garantir a observância 
estrita dos limites para tanto. *** 


