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Operações de crédito 

-AS MODALIDADES  DE OPERAÇÕES  DE CRÉDITO   
  
1) Emissão de títulos da dívida pública 
  
A emissão de títulos da dívida pública gera a dívida pública 
mobiliária e consiste na emissão de títulos financeiros pelos 
entes da Federação com o objetivo de captar recursos 
externos. Ao emiti-los, o ente fica obrigado a honrar com o 
valor do título -  que pode flutuar de acordo com as variações 
do mercado ou não, a depender da lei que o institua -  além 
do pagamento de juros durante todo o período em que o 
adquirente detiver o título.  
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É um método de endividamento, na medida em que gera 
para o Estado, a um só tempo, receita, pela captação 
externa de recursos, e despesa, relativa ao valor do título, 
somado aos juros devidos. Todas as questões relativas aos 
limites e condições para o endividamento se aplicam na 
emissão dos títulos da dívida pública. 
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-Utilização dos títulos da dívida pública 
 
1) quitação de tributos - compensação tributária. Ex: 
Decreto 578/1992, que permite a utilização de Títulos da 
Dívida Agrária para o pagamento de até 50% do imposto 
sobre a propriedade predial rural, o ITR. 
  
2) garantia em processo de execução fiscal - artigo 11, 
inciso II, da Lei 6.830/1980. 
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2)Antecipação de Receita Orçamentária    
 
Referidas operações estão disciplinadas no artigo 38 da LRF 
e têm por objetivo, nos termos do caput, “atender 
insuficiência de caixa durante o exercício financeiro”. Trata-
se, então, de realizar uma operação de crédito cujo lastro 
seja uma receita futura, ainda não concretizada, mas 
prevista no orçamento. O endividamento se justifica porque 
a receita até então obtida não foi suficiente para fazer 
frente às despesas assumidas pelo Estado. Daí, por tanto, 
a necessidade de “antecipar” uma receita futura e corrigir a 
ausência de recursos orçamentários. 
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-Realização da ARO: do 10ª dia do exercício financeiro até o 
dia 10 de dezembro de cada ano. 
  
-O objetivo é garantir que as dívidas assumidas em função 
da antecipação de receitas sejam quitadas no mesmo 
exercício, evitando-se, assim, a transferência de débitos 
para o próximo exercício, medida que limita o 
endividamento. 
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-Ademais, o § Io do próprio artigo 38 determina que, na 
hipótese de liquidação da ARO até o dia dez de dezembro 
do exercício, as operações não serão computadas para fins 
de verificação do cumprimento do artigo 167, inciso III, 
da Constituição, que proíbe que as receitas provenientes 
de endividamento sejam superiores às despesas de 
capital.  
  
-Vedação a ARO: operação estará proibida enquanto 
houver ARO anterior não integralmente quitada ou, então, 
quando se tratar do último ano de mandato do Chefe do 
Poder Executivo (evita-se a transferência de dívidas para 
o próximo governante).  
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Satisfeitas todas as condições previstas nos artigos 32 e 
38 da LRF, o BACEN irá promover um “processo competitivo 
eletrônico” entre diversas instituições financeiras para 
eleger a vencedora, conforme determina o § 2o do artigo 38. 
  
Além disso o BACEN ainda irá acompanhar o cumprimento 
das condições relativas às operações de crédito.*** 

   
 


