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Empréstimos Públicos 

-Conceitos importantes 
 
Art. 29.Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as 
seguintes definições: 
  I - dívida pública consolidada ou fundada: 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 doze meses; 
  II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por 
títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do 
Brasil, Estados e Municípios; 
  



Empréstimos Públicos 

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em 
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros; 
  IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de 
obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação 
ou entidade a ele vinculada; 
  V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para 
pagamento do principal acrescido da atualização monetária. 
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-A dívida pública consolidada abrange 
 
i)Obrigações do ente de médio e longo prazo (+ de 12 meses) 
ii)Operações de curto prazo (- de 12 meses), 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 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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-Requisitos para a contratação de operações de crédito  
 
Ministério da Fazenda - O Ministério da Fazenda verificará 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. 
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. 
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O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em 
parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a 
relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação 
e o atendimento das seguintes condições: 
        I - existência de prévia e expressa autorização para a 
contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais 
ou lei específica; 
        II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos 
recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações 
por antecipação de receita; 



Empréstimos Públicos 

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado 
Federal; 
IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de 
operação de crédito externo; 
V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da 
Constituição; (REGRA DE OURO) 
VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei 
Complementar. 
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-RESTRIÇÕES ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 
1)Vedação a emissão de títulos  da dívida pública pelo Banco 
Central do Brasil (BACEN) a  partir de maio de 2002  - O artigo 
34 proíbe a emissão de títulos  da dívida pública pelo Banco 
Central do Brasil (BACEN) a  partir de maio de 2002 e, assim, 
dois anos após a publicação  da LRF. O objetivo é controlar mais 
rigidamente o endividamento público, na medida em que o 
BACEN deve operar a política monetária apenas com os Títulos 
do Tesouro Nacional, ficando vedada a emissão de  títulos 
próprios para esse fim.  
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2) Vedação que entes federados realizem empréstimos entre si - O 
artigo 35, de seu turno, proíbe que os entes da Federação realizem 
operações de crédito entre si, seja diretamente ou indiretamente, 
por intermédio de fundos, autarquias, fundação, empresa estatal 
dependente ou qualquer entidade da administração indireta. Trata-
se, claramente, de uma medida que visa garantir o equilíbrio 
federativo, evitando-se a existência de pendências financeiras 
entre os entes.  
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Exceção – operações entre instituição financeira estatal e outro 
ente da Federação, inclusive suas entidades da administração 
indireta, que não se destinem a: 
 
I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; (REGRA 
DE OURO) 
II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição 
concedente. 
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O § 2o do artigo 35 prescreve que a proibição  contida no caput 
“não impede Estados e Municípios de comprar  títulos da dívida da 
União como aplicação de suas disponibilidades”. Não se trata, 
propriamente, de uma exceção à regra, mas sim de uma situação 
em que a proibição simplesmente não se aplica, já  que não 
estamos diante de uma operação de crédito stricto sensu, mas 
sim de uma opção de investimento exercida pelo ente da 
Federação: a aquisição de títulos da dívida pública da União. Nos 
casos em que um Estado adquire títulos da dívida pública da 
União, não se tem o endividamento da União perante o Estado, 
mas sim uma opção por um dado investimento financeiro, como 
qualquer outro.  
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O artigo 35 da LRF foi questionado perante o Supremo Tribunal 
Federal na ADI 2250, sob a alegação de ofensa ao princípio 
federativo. Argumentou-se que a União não poderia dispor acerca da 
autonomia dos entes para realizar operações de crédito que seriam 
de seu interesse  exclusivo.O Supremo Tribunal Federal rejeitou a 
arguição, com fundamento no artigo 165, § 9°, inciso II, da 
Constituição, que confere competência à União para que, por meio 
de lei complementar, discipline as normas de gestão financeira, 
aplicáveis a todos os entes da Federação.  
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Segundo a ementa do julgado: “[...] O art. 35 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ao disciplinar as operações de crédito 
efetuadas por fundos, está em consonância com o inciso II do § 
9.° do art. 165 da Constituição Federal, não atentando, assim, 
contra a federação. [~.]”.7 ADI 2250 MC, Relator Ministro limar 
Galvão, Tribunal Pleno, julgado em  02/04/2003, DJ 01/08/2003.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  


