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-As Garantias nas Operações de Crédito 
 
Objetivo - é conferir ao credor maior segurança quanto ao 
pagamento dos valores objeto de empréstimo. 
 
Condições - cumprimento das condições gerais previstas no 
artigo 32, mas, também, à observância dos limites e condições 
fixados pelo Senado Federal. Segundo determina o § 5o do 
artigo 40, a garantia concedida acima dos limites estabelecidos 
pelo Senado Federal será nula.  
 
Conceito - compromisso de adimplência de obrigação financeira 
ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a 
ele vinculada. 
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-Garantia oferecida por outro ente da Federação (não 
propriamente aquele que assumiu o empréstimo na 
condição de devedor) - § 1º do artigo 40 da LRF determina 
que o ente devedor preste àquele garantidor uma 
contragarantia, que, segundo Misabel Derzi, é “qualquer 
caução contraprestada pelo devedor ao garantidor, terceiro 
estranho ao vínculo obrigacional que lhe garantiu o 
pagamento”. 
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-Condições para a contragarantia: 
 
 I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio 
ente;. (art. 40, §1º, I, LRF)  
II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou 
pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de 
receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de 
transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor 
para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida 
vencida. (art. 40, §1º, II, LRF) 
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III - contragarantia deve ser prestada em valor igual ou superior ao da 
garantia concedida pelo terceiro, e esta garantia apenas será 
prestada se o ente devedor estiver em dia com suas obrigações 
perante o garantidor e as entidades por ele controladas. 
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IV - caso se trate de operação de crédito junto a organismo 
financeiro internacional ou a instituição federal de crédito e 
fomento para o repasse de recursos externos, a garantia a 
ser prestada pela União está condicionada, além do 
cumprimento dos requisitos do § Io do artigo 40, às 
exigências legais para o recebimento de transferências 
voluntárias, tais como a observância do limite de gastos com 
pessoal e com a dívida pública, a criação e disciplina de 
todos os impostos de competência do ente, dentre outros 
requisitos previstos na LRF(40, § 2º, LRF). 
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-No que consiste, materialmente, essa contragarantia?  
  
A contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos 
Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas 
tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências 
constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e 
empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. ( Art. 40, 
II do § Iº)   
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O artigo 167, inciso IV, da Constituição igualmente veda a 
vinculação das receitas de impostos a qualquer fundo, órgão 
ou despesa, ressalva feita, dentre outras, à prestação de 
garantia ou contragarantia à União, ao pagamento de débitos 
perante esta.  
Portanto, ainda que a retenção ou expropriação de receitas 
tributárias possa representar sérios danos ao ente da 
Federação, que terá limitada grande parte de sua autonomia 
financeira, nos termos da redação literal da Constituição, isso 
é possível e, até o momento, não há declarações do Supremo 
Tribunal Federal em sentido diverso, a despeito do grande 
clamor doutrinário que se manifesta contrário às 
determinações dessa ordem. 
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De outro lado, nos termos do § 10 do artigo 40, “o ente da 
Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por 
Estado em decorrência de garantia prestada em operação de 
crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financia 
mentos até a total liquidação da mencionada dívida”. 
  
Portanto, os entes que tiverem de acionar o garantidor ficarão 
limitados tanto no recebimento de receitas quanto na 
possibilidade de realizar outras operações de crédito, já  que a 
obtenção de garantias e a própria realização de empréstimos 
fica bastante restrita enquanto se verificar a pendência 
financeira com o outro ente da Federação. 
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-Casos em que a prestação de garantias está proibida  
  
Nos termos do § 6o, as entidades da administração indireta 
não poderão conceder garantias, mesmo com recursos de 
fundos.  
 
Contudo, nos termos do § 7o, essa vedação não se aplica se (i) 
a garantia ou contragarantia tiver sido prestada por empresa 
controlada a subsidiária ou controlada do mesmo ente e (ii) 
para garantias prestadas por instituição financeira a empresa 
nacional, nos termos da lei. 
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Em relação à não aplicação das condições do artigo 40, o § 
8o do dispositivo excepciona a garantia prestada por 
instituições financeiras estatais, que irão se submeter às 
normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, e 
aquela prestada pela União “a empresas de natureza 
financeira, por ela controladas, direta e indiretamente, 
quanto às operações de seguro de crédito à exportação”. 
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Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de 
garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar 
as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele 
pagamento. 
 
 O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela 
União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada 
em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos 
créditos ou financiamentos até a total liquidação da 

mencionada dívida. *** 

  


