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 Conceitua-se Dívida Pública como sendo a obrigação passiva 
contraída pelos entes públicos com outros Estados, instituições 
financeiras, nacionais ou internacionais, fundos internacionais, 
organizações multinacionais, dentre outras, objetivando satisfazer a 
necessidade de financiamento do Estado. 
 A Dívida Pública no Brasil compreende a dívida interna e externa 
(fundada e flutuante), abrangendo inclusive a Administração direta e 
indireta, de todas as esferas, Federal, Estadual e Municipal, em suas 
formas monetárias (financeira), mobiliária (em títulos emitidos) e 
contratual (empréstimos ou aquisições financeiras mediante contrato). 
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 A constituição de uma dívida poderá ser para atender objetivos 
diversos, dentre os quais: 
 - Financiamento de parte dos gastos não cobertos com a arrecadação 
interna de impostos e demais receitas. 
 - Alcançar objetivos de gestão econômica, quais sejam controle de 
nível da atividade econômica de crédito e do consumo, captação de 
recursos externos etc. 
 Grande parte dos recursos obtidos é utilizado em obras e na rolagem 
da dívida pública, ou seja, parte dos recursos é utilizada para pagar 
dívidas em vencimento ou mesmo apenas os juros e outros encargos. 
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 A Dívida Pública é um dos principais fundamentos de sua economia, 
se adequadamente utilizada pode significar uma alavanca para o 
desenvolvimento, ou seja, é um adequado instrumento para o Governo 
financiar as despesas com investimentos. 
 A verificação do cumprimento de limites de endividamento é 
competência do Ministério da Fazenda, para tanto, o mesmo utiliza-se da 
Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central do Sistema de 
Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal. 
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 A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão responsável pela 
administração da dívida pública interna e externa, tendo por atribuição 
gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e Dívida Externa de 
responsabilidade do Tesouro Nacional. 
 A Dívida Pública deve ser rigorosamente controlada, uma vez que o 
endividamento excessivo do Estado e o descontrole das Finanças Públicas 
podem prejudicar o desenvolvimento econômico e o progresso do país. 
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 A Dívida Pública possui as seguintes subdivisões: 
 
 - Flutuante; e 
 - Fundada (Consolidada). 
 
    e 
 
 - Mobiliária; e 
 - Contratual. 
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 O primeiro grupo (Flutuante e Fundada) classifica a dívida segundo o 
seu prazo de exigibilidade ou em virtude de autorização orçamentária 
para quitação. Já o segundo (mobiliária e contratual) classifica a dívida 
segundo sua forma de constituição, o mecanismo utilizado para a criação 
da Dívida. 
 As principais normas reguladoras que versão acerca da Dívida Pública 
são: 
 - CF/88. 
 - Lei 4.320/64. 
 - LRF (LC 101/2000). 
 - Decreto Federal 93.872/86. 
 - Resoluções 40 e 43 do Senado da República. 
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DÍVIDA FLUTUANTE 
 O termo “flutuante” dá ideia de variação, algo que seja suscetível à 
oscilação. O que pode ser associado ao nome Dívida Flutuante, pois a 
mesma é composta primordialmente pela dívida de curto prazo. Deste 
modo, é a dívida que está sendo quitada (ou refinanciada) no exercício 
financeiro em curso, ou seja, sofrendo o seu valor uma necessária 
modificação nesse período. 
 A legislação informa que a Dívida Pública Flutuante representa os 
compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização 
orçamentária, portanto, a Dívida Flutuante está contida no Passivo 
Financeiro. 
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 Importante lembrarmos que quando se fala em autorização 
“genérica”, é a autorização na LOA.  Autorização específica é em lei 
especial. 
 A dívida flutuante faz parte do passivo financeiro. O conceito de 
dívida flutuante se encontra no Decreto nº 93.872/86. 
 A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis, cujo 
pagamento independe de autorização orçamentária, assim entendidos 
(art. 115, § 1º, do Decreto nº 93.872/86): 
 ◊ Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 
 ◊ Os serviços da dívida; 
 ◊ Os depósitos, inclusive consignações em folha; 
 ◊ As operações de crédito por antecipação de receita; e o 
 ◊ Papel-moeda ou moeda fiduciária. 
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 No que diz respeito a nova estrutura do Balanço Patrimonial ditada 
pelas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, atualmente o ativo e 
o passivo estão divididos no Balanço Patrimonial em Circulante e Não 
Circulante, e não mais em Financeiro e Permanente, conforme conta na 
Lei 4.320/64, apesar de permanecer esta classificação para fins do cálculo 
do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial. 
 A classificação que segrega os elementos em circulante e não 
circulante baseia-se nos atributos de conversibilidade e exigibilidade do 
patrimônio, conforme disposto na Lei 6.404/76, viabilizando a utilização 
da classificação patrimonial pelas entidades estatais. 
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 Portanto, a distinção em circulante e não circulante observa o prazo 
de disponibilidade do ativo e exigibilidade do passivo, e não o fato de 
depender de autorização legislativa, conforme distinção de Financeiro e 
Permanente apregoada pela Lei 4.320/64. 
 O Passivo circulante, portanto, abrange dívidas a pagar exigíveis até 
doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, valores 
exigíveis em curto prazo ou imediatamente. Já o passivo financeiro não 
considera o prazo de exigibilidade da dívida em sua classificação, mas 
apenas se depende de autorização legislativa para pagamento. 
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 Desse modo, o passivo financeiro não necessariamente abrangerá o 
passivo circulante e vice-versa, o que ocorre também para os demais 
grupos correspondentes do Balanço Patrimonial. 
 Mas é sabido que, devido às características da Dívida Flutuante, quase 
a sua totalidade é composta por valores de exigibilidade inferiores a 12 
meses, ou seja, que serão cumpridos em curto prazo. Entretanto, o prazo 
de vencimento não é uma característica determinante da Dívida Flutuante. 
 Mas atenção, conforme a legislação vigente, se a dívida for exigível no 
prazo inferior a 12 meses, mas ainda depender de autorização legislativa 
para pagamento, ela não será considerada uma Dívida Flutuante, pelo 
fato dessa dívida representar um passivo permanente. 
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 Mas a maioria dos passivos dos entes públicos depende de 
autorização orçamentária para que o pagamento possa ser concretizado, 
ou seja, o Poder Legislativo precisa autorizar a execução da despesa na 
Lei Orçamentária Anual – LOA. 
 Entretanto, existem passivos, normalmente aqueles constituídos por 
ingressos de recursos transitórios (receitas extraorçamentárias), que não 
dependem de autorização do Legislativo para que possam ser pagos. 
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QUESTÃO: Analista Executivo - Administração – SEGER-ES – CESPE – 2013 
– Em relação à dívida ativa, à dívida flutuante e à dívida fundada, assinale 
a opção correta. 
 a) A dívida flutuante compreende compromissos de exigibilidade 
superior a doze meses contraídos mediante emissão de títulos ou 
celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário, 
independentemente de autorização legislativa para amortização ou 
resgate.  
 b) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, compõem a 
dívida fundada do governo, pois se referem a um compromisso exigível, 
que independe de autorização orçamentária.  
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 c) A dívida ativa corresponde aos créditos da fazenda pública, 
tributários ou não, que, não pagos nos vencimentos, são inscritos em 
registro próprio, após apuradas sua liquidez e certeza.  
 d) Os juros e amortização dos títulos da dívida pública serão pagos 
por intermédio dos agentes financeiros do Banco Central do Brasil, 
aplicando-se os gravames de repartições emitentes.  
 e) Com a inscrição em dívida ativa é que se registra, se reconhece a 
receita, atendendo-se melhor ao regime de caixa, o que constitui uma 
exceção, pois a regra geral para o reconhecimento da receita pública é o 
regime de competência.  


