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Empréstimos Públicos 

-Limites ao endividamento  
  
 A exemplo do que ocorre com as despesas com pessoal, os entes da 

Federação possuem um limite de endividamento (artigo 30, inciso I 
e II da LRF). 

  
 Limites quanto à DÍVIDA CONSOLIDADA: 
 
* Art. 52.CF. Compete privativamente ao Senado Federal:  

 
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais 

para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;  

 



Empréstimos Públicos 

2) Limites quanto à DÍVIDA MOBILIÁRIA: 
 
 
Dívida mobiliária (operação de crédito = endividamento público) 
da União >>>>>> Congresso Nacional dispõe sobre os seus 
limites por meio de lei. 
 
Dívida mobiliária (operação de crédito = endividamento público) 
dos Estados, DF e Municípios >>>>>> Resolução do Senado 
Federal dispõe sobre os limites. 



Empréstimos Públicos 

 
 
A competência prevista no artigo 30 para o estabelecimento de 
limites à dívida pública foi apenas em parte exercida, na medida 
em que não há, atualmente, qualquer limite de endividamento 
para a União, seja em relação à dívida consolidada, seja quanto à 
dívida mobiliária. O regramento existente -  e consolidado na 
redação atual da Resolução do Senado Federal 43/2001 -  apenas 
atinge os Estados, Distrito Federal e Municípios. 



Empréstimos Públicos 

-Recondução da Dívida aos Limites (art. 31 LRF) 
 
-Controle da dívida -  será realizado a cada quadrimestre  
-Recondução ao limite - em até 12 meses (3 quadrimestres 
seguintes), devendo haver a redução do excedente em pelo menos 
25% nos primeiros quatro meses. 
-A relação dos entes que incorrem em excesso será divulgada 
mensalmente pelo Ministério da Fazenda, sendo que as 
providências mencionadas aplicam-se tanto para a dívida 
consolidada quanto para a dívida mobiliária do ente.  

 
 
 



Empréstimos Públicos 

-Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 
 
i)estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 
inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 
principal atualizado da dívida mobiliária. Exceção: os entes poderão 
realizar operações de crédito, desde que se trate de refinanciar o 
principal atualizado da dívida mobiliária.  
 
ii)obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao 
limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na 
forma do art. 9o. 

 
 
 



Empréstimos Públicos 

Resultado nominal -  Caso se considere todas as receitas arrecadadas 
e todas as despesas empenhadas, inclusive as relativas ao 
endividamento, estaremos diante do resultado nominal, que se 
define, então, por quanto a dívida aumentou ou reduziu em 
determinado exercício. 
 
Resultado primário -  no cômputo dessas receitas e despesas não 
deverão ser incluídas as receitas e despesas relativas à dívida 
pública. Trata-se, portanto, do resultado obtido pela subtração entre 
receitas e despesas do ente da Federação, excluídas aquelas que 
estejam relacionadas com a dívida pública. Sendo positivo, teremos 
superávit primário; sendo negativo, déficit primário. 
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Como forma de se atingir o resultado primário positivo está a 
limitação de empenho. Ocorre que,  limitação dos gastos não pode 
atingir a repartição da arrecadação tributária, que consiste em 
uma obrigação constitucional do ente, nem sequer aquelas cujo 
pagamento estejam relacionados com a dívida pública. Ao lado 
dessas vedações, temos, ainda, as despesas que decorrem de 
obrigações legais, como as obrigatórias de caráter continuado, e as 
ressalvadas pela LDO. 

  
 
 
 



Empréstimos Públicos 

 
 
 
-Sanção caso não ocorra a recondução da dívida ao limite, no 
período mencionado no caput do artigo 31 da LRF 
 
O ente ficará também impedido de receber transferências 
voluntárias da União ou do Estado.  

  

 



Empréstimos Públicos 

-Verificação de excesso no primeiro quadrimestre do último ano 
de mandato do Chefe do Poder Executivo  
 
 
Caso tal ocorra, o § 3o do artigo 31 da LRF determina a aplicação 
imediata das restrições do § Io, independentemente de 
observância do prazo para a recondução.  
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Empréstimos Públicos 

*Dívida Pública  (aferida em cada Quadrimestre) 
-Deve ser Reconduzida:   
a) Limite Máximo : Até o Término dos 3 Quadrimestres Seguintes (12 meses); 
 b)Limite Mínimo : 1/4 no 1º Quadrimestre  (25%) 
. 
*Despesa com Pessoal (aferida em cada Quadrimestre) 
-Deve ser Eliminado o % Excedente: 
a) Limite Máximo: 2 Quadrimestres seguintes (8 meses) 
b)Limite Mínimo: 1/3 no 1º Quadrimestre*** 


