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As Resoluções 40, 43 e 19 do Senado federal 

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001 
 
Dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida 
pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, em atendimento ao 
disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal. Ou seja, 
fica claro que atualmente não há qualquer limite para dívida 
pública da União. 
 
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 DF e dos Municípios; 
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida 
mobiliária dos Estados, do DF e dos Municípios; 
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Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes 
definições: 
I - Estado, DF e Município: as respectivas administrações 
diretas, os fundos, as autarquias, as fundações e as empresas 
estatais dependentes; 
II - empresa estatal dependente: empresa controlada pelo 
Estado, pelo DF ou pelo Município, que tenha, no exercício 
anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, 
destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio 
em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária, e tenha, no 
exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento 
de recursos financeiros com idêntica finalidade; 
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III - dívida pública consolidada: montante total, apurado sem 
duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as 
decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito para amortização em prazo superior a 
12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir 
de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do 
orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações 
de crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, 
tenham constado como receitas no orçamento; 
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IV - dívida pública mobiliária: dívida pública representada 
por títulos emitidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos Municípios; e 
V - dívida consolidada líquida: dívida pública consolidada 
deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações 
financeiras e os demais haveres financeiros. 
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-Limites  
 
- A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício 
financeiro contado a partir do encerramento do ano de 
publicação desta Resolução, não poderá exceder, 
respectivamente, a: 
I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 vezes a 
receita corrente líquida, definida na forma do art. 2º; e 
II - no caso dos Municípios: a 1,2 vezes a receita corrente 
líquida, definida na forma do art. 2º. 

 
 



As Resoluções 40, 43 e 19 do Senado federal 

 
 
Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a 
inobservância dos limites estabelecidos em seus incisos I e II 
sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (proibição 
de realizar operação de crédito interna ou externa, e o ente 
deverá obter resultado primário necessário à recondução da 
dívida ao limite) 
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RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001 
 
 
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive 
concessão de garantias, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências. 
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-Conceito de operações de crédito 
 
Constitui operação de crédito, para os efeitos desta 
Resolução, os compromissos assumidos com credores 
situados no País ou no exterior, 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. 
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§ 1º Equiparam-se a operações de crédito: 
 
I - 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; assunção direta de compromisso, 
confissão de dívida ou operação assemelhada, com 
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante 
emissão, aceite ou aval de títulos de crédito; 
II - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, 
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e 
serviços. 
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-Limites das operações de crédito 
 
As operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os 
seguintes limites: 
 
I - o montante global das operações realizadas em um 
exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita 
corrente líquida, definida no art. 4º; 
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II - o comprometimento anual com amortizações, juros e 
demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a 
valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas 
e a contratar, não poderá exceder a 11,5% da receita 
corrente líquida; 
 
III - o montante da dívida consolidada não poderá exceder o 
teto estabelecido pelo Senado Federal, conforme o disposto 
pela Resolução que fixa o limite global para o montante da 
dívida consolidada dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
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-Limites das garantias 
 
O saldo global das garantias concedidas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 22% 
da receita corrente líquida. 
 
-Condições para operação de crédito por antecipação de 
receita orçamentária 
 
A operação de crédito por antecipação de receita 
orçamentária deve cumprir as seguintes condições: 
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I - realizar-se somente a partir do décimo dia do início do 
exercício; 
II - ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até 
o dia 10 de dezembro de cada ano; 
III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos 
que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente 
prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a 
esta substituir; 
IV - será vedada enquanto existir operação anterior da mesma 
natureza não integralmente resgatada. 
 É vedada a contratação de operação de crédito nos 2 (dois) 
quadrimestres anteriores ao final do mandato do chefe do 
Poder Executivo do Estado, do DF ou do Município. 
 

 
 



As Resoluções 40, 43 e 19 do Senado federal 

- Autorização específica do Senado Federal 
 
São sujeitas a autorização específica do Senado Federal, as 

seguintes modalidades de operações: 
I - de crédito externo; 
II - decorrentes de convênios para aquisição de bens e 

serviços no exterior; 
III - de emissão de títulos da dívida pública; 
IV - de emissão de debêntures. 
 
Resolução 19 do Senado Federal altera alguns dispositivos da 

Resolução 43. *** 
 

 
 


