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A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E O 
CONTROLE DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO

Como o Brasil adota o método de limitação do endividamenlo 
público por meio de nomias j u r í d i c a s {niled-based appwaches''^''^), 
e a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 163, inciso 1, delegou 
à edição de uma Lei Complementar a disposição sobre as finanças 
públicas, destacou-se no que tange ao crédito público c ao controle da 
dívida pública a Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de 2000, 
também chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Já nas prim eiras décadas cio século passado, o argentino Salvador M. Dana Mon- 
tano defendia a idéia dc que a única saída para m anter o crédito público cm épocas 
de desordem  financeira seria recorrer às regras jurídicas limitadoras, especialm ente 
no que se refere à contratação dos empréstimos públicos pelas entidades federa
tivas. D izia ele; “crem os na necessidade dc incorporar às Constituições, normas es
peciais cada vez mais minuciosas, para evitar o abuso do crédito estadual c mu
nicipal, c confiam os na regulamentação legal, como um dos m eios m ais idôneos

Cã.” {Em prés/ilos Piibficos P iw in d a fe s y  Miinicipales. Santa Fé, 1936, p. 68).
C f  TER -M IN A SSl AN, Teresa (coord.). Fi.sarl federali.siii in /heorv and practice. 
W ashington: International M onetaiy Fund, 1997, p. 156-172.



Falamos em controle da dívida pública nacional porque ela já  se 
encontra em um elevado |Tatamar c tem crescido veriiginosamcnlc nos 
últimos anos. Para sc Icr uma idcia do quadro, a dí\ ida pública líquida 
atingiu no mês dc junho dc 2002 o montante representativo dc .54,6% 
do Produto Interno Bruto (PIB), sendo a dívida interna a rcsjtonsável 
por 42,2%, e a dívida c.xtorna rcsponsá\'cl por 12.4'M) dcstc montante, 
e em ambas estão incluídas as dívidas dos Governos Federal, Esta
duais e M unicipais. Isso com a exclusão da variação da base monetá
ria que foi da ordem de 4% na cpoca, e que incluída poderia elevar o 
montante da dívida pública a 58,6% do PIB .''’"

Ressaltando a gravidade da situação, uma vez que, por ocasião da 
dura crise cambial sofrida pelo Brasil cm 1999, o País firmou acordo. 
com 0 Fundo Monetário Internacional (FMI), em que sc conipromctcu 
a conter o.xjtcseimcnto do ciidiyidamento público nos âm bitos interno 

' "  ̂ externo até um limite máximo, que seria o correspondente ao mon-
Jantc i'cprcseTitativõ~dc 51%..do„PÍB, e que só foi alcã~nçadõ~ltaqTicTã' 
opoatunidadc mediante um aumento da carga U'ibutária.

As condições, limites e vedações existentes na LRF, concernentes 
ao credito público, teriam como objetivo racionalizar as contas públicas c 
conterem a escalada da dívúda pública de todas as entidades federativas, 
^ le  atingiram na atualidade os referidos níveis insuportáveis c tendentes a 
instalar na Federação brasileira uma crise sistêmica, que agravaria ainda 
mais os problemas financeiros presentes e latentes.

Uma vez limitado o endividamento público, mediante uma ges
tão fiscal que sinaliza no sentido da responsabilidade c moralidade no 
trato da coisa pública, c que penaliza c obriga a recondução da dívida 
a limites, maior scrá^a credibilidade-do País com os prcstamistas 
nacionais e estrangcirqs._fÍcando mais lácü_cncontrar~~i^a^^ 
para inv^estimcntos considerados relevantes pelos agentes públicos.'^"'

Dados disponíveis no site do BNDES; <hliiV/\v\\ w .federativo.bndes.gov.br>. 
Acesso em: 11 ago. 2002.

 ̂ Para sc ter unia idcia da importância conferida pelo legislador aos compromissos
assum idos pelos entes federativos nan» m m  nc « s 2“  ̂ dc J»
LRF, detcni)iaa-qac_.3.s despesas destimuiaa ao pagctm entrillírserviço  da divida 
(destacam os) iião poderão ser objeto dc limitação dc cmpcníio durante a execução 

^  orçam entaria, isto é, o zelo pelo credito do loniadôr do em préstim o JinUo aos_
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ínvestimenlos estes inviabilizados pela ausência dc recursos públicos, 
caso não haja a possibilidade dc recorrer ao uso do credito público,

A LRF dedica o seu Capítulo VII, na íntegra ao controle da 
dívida c do endividamento, estabelecendo limites e condições para a 
contratação de operações dc crédito por parte dos entes da Federação, 
buscando um efetivo controle sobre o crédito público.

Uma análise um pouco precipitada poderia concluir que a existência 
de dispositivos constitucionais e infraconsíitucionais limitando o endivida
mento dos entes federativos poderia “engessar” demasiadamente a atuação 
dos agentes públicos no aspecto econômico, ou ainda violar o pacto fede
rativo, im|-)cdindo o exercício da autonomia financeira dos referidos cnlcs.

Entretanto, com perspicácia, assim se manifesta Josc Maurício 
Conti sobre essas questões;

A dm itindo-se  que o  créd ito  púb lico  é um a cias fo rm as pelas quais se 
ex te rio riza  a  au tonom ia financeira das en tidades subnacionais, m as não a 
única, não se  pode considera r o e.stabeleciinento de lim ites constituc ionais e 
legais para o  end iv idam en to  com o sendo  ato  que v iole o princíp io  fede
rativo. A té p o rque  a p rópria com petência  tribu tária  não  é  ilim itada, tentio 
seus con to rnos expressam en te  delim itados pelo  tex to  constitucional.
(...)
A ssim , a ex is tên c ia  de lim ites  para  o  en d iv id a m e n to  d as e n tid a d e s  s u b 
n a c io n a is , d e sd e  que  em  n ív e is  ra zo áv e is , que  não  an iq u ile m  a  c a p a c i
d a d e  d e  u tilização  do c ré d ito  p ú b lico  co m o  in s tru m en to  de p o lític a  
fin an ce ira , não  v io lam  a a u to n o m ia  fin an ce ira  d e s ta s  e n tid a d e s ."”^

Essa especial atenção em relação às operações de crédito realizadas 
irelos entes federativos deve-se ao fato dc que, em grande parte, o endivi
damento público originou-sc das relações intergovcrnamentais resultantes 
das ailiculações engendradas pelo próprio federalismo brasileiro.

prc.stamistas perm ite qiic a lei tum c o .serviço d;i divida iniblica uma despesa dc 
caráter obrigatório, enquanto despesas cm qualquer outro investimento socialmente 
relevante serão passíveis dc conlingcnciam cnlo. A  c.ssc respeito, vide os seguintes 
.Acórdãos do Plenário do Tribunal de Contas da União f T n u -  o" n"
1935/2003 c i f  15/2004.
CONTI, José Maurício. Divida Pública c Responsabilidade Fiscal no Federalismo  
brasileiro. In: SCHOUERl, Luís Eduardo (coord.). Direito Tributário. São Paulo: 
Q uarticrL atin , 2003, v. 2, p. 1093.



De modo que a rcgulamcnlação dessas relações j3or meio da LRF 
poderia evitar não só o aumento da divida, mas também uma suposta ne
gociação por autonomia financeira dos entes federativos menores com a
União, combatendo assim o elicntelismo existente na esfera do endivida

dosmento.'

7.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E A 
LIMITAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

O referido Capítulo VII da LRF, a despeito das considerações 
doutrinárias e conceitos correntes apresentados ao longo do presente 
trabalho^^'*, traz de início, cm seu artigo 29, uma série de definições a 
serem adotadas pelos aplicadores da lei, revelando assim a preocupa
ção do legislador compjementar em evitar preventivamente inteipre- 
tã ç o ^ ’êquTvocadas, que evenUialniente ppde_riam decorrei-da tcnnmo- 
!ogíã~empregadà no Icxtqjcgal.
* ^ ~ ‘Opção essa do legislador complementar que, segundo Ives Gan
dra Martins, apresentaria alguns riscos, justam ente por considerar a 
conceitiiação dos institutos originalmente tarefa a ser executada pela 
doutrina. Em seu dizer, “a lei apenas os descreve para não ocomcr que 
a própria definição legal não se torne insuficiente ou hipersuficiente 
quanto à matéria pretcndidamente regulada” .

A LRF adota os seguintes conceitos:
a) dívida pública consolidada ou fundada: “montante total, apurado 

sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federa-

Q iJ d O R A , Mônica. Federalisnw e Divida Estadiutí no Brasil. Disponível em: 
<htlp: // wwvv.federativo.bndes.gov.br>. Acesso cm: 09 out. 2002.
P o r  exemplo, O liveira Sal.a_^j: enjia£Lquc.“ajdivida pública p ro p riam en ltd ita  tem 
c omo fonte única os einpiéstim os públicpsjj^(Op. cit., p. 257).
.lá Régis de O liveira a lhn ia  que, “ao falar-se cm dívida pública, querem os nos 
referir às assunções de débito, que ocorrem dc forma voluntária, uma vez que as 
obrigações deconcnics de preceitos constitucionais ou legais cm tal conceito não 
se com preendem ” (Responsabilidade Fiscal. São Paulo: RT, 2001, p. 61). 
M A RTINS, Ives G andra da Silva. Artigos 29 a 31. In: M ARTINS, Ives G. S. e 
NASCIM EN TO , Carlos V. (coord.). Comentários à Lei de Responsabilidade  
Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 182.



ção, assumidas cm virtude de leis, contratos, convênios ou trata
dos e da realização dc operações dc credito, para amortização cm 
prazo superior a 12 (doze) meses” (inciso I, do artigo 29);

b) dívida pública mobiliária; “dívida pública representada por 
títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do 
Brasil, Estados e Municípios” (inciso 0, do artigo 29);

c) operação dc crédito: “compromisso financeiro assumido em ra
zão de mútuo, abertura dc crédito, emissão e aceite dc título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a tenno de bens e sei"viços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso 
de derivativos financeiros” (inciso III, do artigo 29)“"";

d) concessão de garantia: “compromisso de adimplência de obriga
ção financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou

; entidade a ele vinculada” (inciso IV, do artigo 29);
j e) refinanciamento da dívida mobiliária: “emissão de títulos para

j) pagamento do principal acrescido da atualização monetária”
; : (inciso V, do artigo 29). .. i Xi ■••• ■'
;■! Q í  ■  ̂ t ■■■
•j Evidenciando que em seu artigo 29. III e § a referida_Lei
?'-Í Complementar define d^ forma cxemplifícativa quais são os compro-

missos de índole financeira assumidos pelos entes da Federação que 
cárãct^ izani a cfetiva^ljo .dfi..uiiia..QperaçÃQ. de crédito.

Dissemos que a lei define quais são as operações de crédito de 
forma “cxem plifícativa” , porque no final do inciso III, do artigo 29, 
além dos compromissos financeiros^enumerados taxativamente, ~êla 
inclui também a expressão outras operações assemelhadas, inchtsive 
com o uso de derivatiyos financeiros. Õbietivando assim a maior am
plitude possível ao termo “operações de crédito”, a fim de não ser a léi 

Ç dcscLimprida devido à dinam jddade dos mercados, que a todo mo-
mento criam novas fonnas J e jin a i^ ia m

}
.5. \  Sobre a aplicação deste conceito de operação dc crédito, vide o seguinte julgado do

i -  Tribunal de Contas da União (TCU): Decisão iPÇS 1/2001-Plenário.
,ví "“^C om o diz M árcio Novaes Cavalcanti; “É notório que o  legislador tem coiiheci-
,: ;j mento das operações de mercado, como tam bcin da iiivenlividadc do mercado
N: financeiro c  dos agentes investidores do mercado. E exatam ente por isso que



A abrangência pretendida cm relação à operação dc crédito c 
ainda reforçada no § l"d o  artigo 29. quando a lei estabelece que a d a  
serão egidparadas a assunção, o reconhecimento ou a confissão de 
dividas pelçLÇJtc íederativo.

Quando Iioiivcr a referida equiparação, devem ser sempre obser
vadas as seguintes exigências: estimativa do impacto orçamentário-fi- 
iianceiro no exercício financeiro cm que tenha havido o aumento das 
despesas decorrentes dessas operações equiparadas, bem como nos dois 
exercícios seguintes, e a verificação de sua compatibilidade com as leis 
orçamentárias (artigo 16, da LRF)"”*'; além da inclusão das despesas 
correntes, cuja execução ultrapasse dois exercícios financeiros, entre as 
despesas obrigatórias dc caráter continuado (artigo 17, da LRF).

O não atendimento a tais restrições terá o condão dc tornar as 
despesas decorrentes dessa equiparação não autorizadas, irregulares c 
lesivas ao patrimônio público (artigo 15, da LRF)."“'̂

O artigo 29 traz ainda consigo algumas inovações, como a que 
considera os títulos da dívida pública emitidos pelo Banco Central do 
Brasil incluídos na dívida pública consolidada da União (artigo 29, § 
2°), uma vez que essa autarquia federal c responsável pela política mo
netária do País, como exclusiva emissora de moedas da União (artigo 
164, da Constituição Federal)."'”

Também a disposição que considera como parte integrante da 
dívida pública consolidada as operações dc crédito realizadas com 
prazo inferior a um ano, desde que as suas receitas tenham constado 
no orçamento (artigo 29, § 3“), é inovadora, uma vez que o prazo

deixou expressões abrangentes c bastante espaço na definição das operações dc 
credito que estão contida.s no conceito dc divida pública consolidada. A intenção 
do fegislador c não perm itir ao administrador público ou aos agentes financeiros 
agirem com criatividade, burlando a.s limitações im postas m ediante a criação dc 
novas m odalidades dc operações de credito" (Fundam eiuos da Lei de Respaiisa- 
bdidade Fiscal. São Paulo: D ialética, 2001. p. 110).
.A respeito, veja os julgados do TCU; Acórdãos do Plenário n" 513/2003, 399/2003 

 ̂ _ e 198/2003.
V ide o seguinte ju lgado do TCU: Acórdão n“ 2102/2003-1° Câmara.
Cui.iu ivu» Gamiiu iviiiiims. rt cviücncia, a poiitica inonctaria esta direta
mente ligada à tributária c orçam entária. Nada mais lógico que o endividam ento do 
Banco Central, que é do próprio governo, componha a dívida pública da União, a 
scr por ela supoilada” (Op. cit., p. 190).



anual c muito utilizado como critério de distinção entre as dívidas 
públicas consolidada c flutuante, sendo apenas esta última considerada 
na maioria da doutrina financeira como tendo prazo dc veneimcnio 

.  ̂ inferior a um ano, como já  visto em outro capítulo.
Entrctaiito,,.como.bçm_lqmbra Ives _Gandra M artins, a aparente 

contradiçãopa consolidação de dívidas públicas com jpiuzu m f/rior ao 
Hb cxerdciojànanceiro  justifica-sc, pois conforme a data dc emissão 
do título representativo da dívida^ainda que scii p razo de vencimèintò 
seja inferior a um ano, ultrapassará o exercício financeiro, de modo 
qEé a prc£cnte disposição não dci^iria escapar à .rcgça as obrigações 
trãnsanuais. Da mesma forma que seria evitada a burla à regra me
diante a emissão de títulos de prazo inferior que poderiam ser renova
dos posteriormente c que fugiriam assim ao controle do dispositivo.""

V Todavia, é conveniente frisar que essa consolidação de dívidas
públicas com prazos inferiores a um ano tem um caráter excepcional,

V pois como assevera Rcgis de Oliveira, “persiste a oiãciitajçãQ^4§-QW.c. a
1:1 dívida consolidada.é a...fçitâ ,pst3i„ultra.passar dP. um,..cxexcícÍQ...Qu

niais de doze incses”. '̂^
Uma regra que impõe Jim itcs é a que restringe o refinanciamento 

do principal da dívida mobiliária, que não poderá exceder ao final dc 
ir” cada exercício financeiro o seu montante registrado no final do exer

cício financeiro anterior, somando-se as operações dc crédito autori
zadas no orçamento c efetivamente realizadas, unicamente com o 
escopo dc promover o referido refinanciamento, com o devido acrés
cimo da atualização monetária (§ 4°, do artigo 29).

Conforme a dicção do artigo 30, capul, da LRF, devendo o Pre
sidente da República enviar no prazo de noventa dias após a publi
cação da lei, portanto, ate o dia 03 dc agosto dc 2000:

a) ao Senado Federal: proposta de limites globais para o mon
tante da dívida consolidada dos entes federativos, dc acordo 
com o disposto no artigo 52, incisos VI a IX da Constituição 
Federal (inciso I).

It>id., p. 191.
Responsabilidade.... p. 62.



b) ao Congresso Nacional; projeto de lei que estabelecesse limi
tes para o montante da divida mobiliária fcdcral‘ ' \  congruente 
com o disposto no artigo 48, inciso XIV da Constituição 
Federal, demonstrada sua adequação aos limites fixados para a 
divida consolidada da União (inciso II).

Rcssalta-se que o projeto dc lei para a fixação dos limites da dívida 
mobiliária federal poderia ter ido alem dos contornos do disposto no 
artigo 30 da LRF. A possibilidade de um projeto dc caráter mais abran
gente deve-se ao fato dc que a Constituição, no mcncionatlo artigo 48, in
ciso XIV, trata não só da competência do Congresso Nacional para dispor 
sobre a dívida mobiliária federal, mas também para dispor sobre a moeda 
e os limites de sua emissão, isto é, para intervir na política monetária.

Tanto a proposta dc limites parva o montante da dívida consoli
dada dos entes fcdci'ativos, quanto o projeto dc lei que fixa limites pa- 
i'a 0 montante da dívida mobiliária federal deveriam conter o segaiinte:

a) a demonstração dc que os limites e condições estabelecidos 
serão coerentes com os dispositivos da LRF e com os objeti
vos da política fiscal (inciso 1, § 1").

b) a estimativa do impacto orçam entáiio-financeiro da aplicação 
dos limites nas trcs esferas governamentais (inciso 11, § 1°).

c) as razões dc uma eventual pi’oposição dc limites diferenciados 
entre as esferas governamentais (inciso 111, § 1°).

d) a metodologia utilizada na apuração dos resultados pi-imário e 
nominal (inciso IV, § l'’).'̂ ''*

■’’ Tal projeto foi enviado ao Congrc^o^N açjonal mediante a M ensagem Presidencial 
n® 1070, dc 03 de agosto de 20Õ0, que estabelecia como limite à divida pública 
rnóbiliária federal, em seu artigo 3°, o montante de seisccnios e cinqüentã pór cento ‘ 
(6*50%) da receita corrente líquida estimada.
Cónsiam da proposta para os limites globais da divida consolidada dos entes fede
rativos, enviada ao Senado Federal cni atenção ao disposto no aitigo 3 0 ,1, da LRF, as 
definições de lesullado primário c dc resultado nominal, para fins dc apuração metodo
lógica <lo resultado fiscal dos referidos entes: restillaclo primário c o qiie “conespondc à 
diferenra e n t r n  n c  rp rr^ ilo c  p -.c - -  i. i n s tii-

tado nominal c o que “corresponde á diferença entre o saldo da dívida fiscal liquida no 
período de referência e o saldo da dívida fiscal líquida no período anterior ao de 
referência” (Mensitgem Presidencial n“ 1069, dc 03 de agosto de 2000).



A proposta dc limites da dívida consolidada c o projeto de lei men
cionados poderiam ser apresentados com base na dívida líquida (§ 2°, do 
artigo 30), desde que observados os critérios acima elencados. Os limites 
seriam fixados em percentual da receita coiTcntc líquida"'^ para cada 
esfera de governo, com o estabelecimento dc limites máximos, a serem 
aplicados aos entes federativos dc forma isonômica (§ 3". do artigo 30).

A apuração diranontantc da dívida consolidada será feita quadri
mestralmente, a fim dc monitorar o atendimento dos Himtes por parte 
dõs~erites fcderati'vbs~(§ 4-'̂ , do ártig^TSO); ~

Analisando o aspecto Temporal da apuração desses limites da 
dívida pública consolidada, Ivcs Gandra Martins afirma scr adequado 
o lapso temporal quadrimestral, uma vez que “pem iitirá coiTcções a 
tempo, sem engessar as entidades e Poderes com verificações mensais, 
nem aliviá-los com controles anuais” .*'"

Até o prazo estabelecido para o envio da lei orçam entária anual, 
nos moldes do artigo 5" da LRF, o Presidente da República enviará 
proposta de manutenção ou alteração dos referidos limites e condi
ções, respectivamente, ao Senado Federal, no caso da proposta de 
limites da dívida consolidada dos entes federativos, c ao Congresso 
Nacional, no caso do projeto de lei relativo à limitação da dívida 
mobiliária federal (§ 5”, do artigo 30).

Outra inovação apresenta o dispositivo que permite a revisão dos 
J in iite s ...e ju ^ a so  dc instabilidade econômica ou alterações nas 
p o líticas monetária ou cambial~ujna vez que, segundo a dicção da lei, 
nestes casoTesfHTãm sendo alterados os fundamentos das propostas 
dos limites fixados, permitindo ao Presidente da República encami
nhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, uma solicitação de 
revisão desses limites (§ 6", do artigo 30).*'^

A LRF traz em seu artigo 2", inciso IV, a definição dc receita cotrcnte liquida: 
“som atório das receitas tributárias, de contribuições, patrim oniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes c outras receitas também 
correntes” (com algum as deduções relacionadas no próprio artigo).

^ '” Op. c it .,p .2 0 6 .
^ '^A  respeito da m aior fle.xibilidade contida nesse dispositivo da LRF, assim  se 

pronuncia M árcio Novaes Cavalcanti: “ Contudo, a flexibilização c morosa e acaba 
por perm itir üm à liberalização dc íimites de endividam ento que reprc.senta um



Também novidade c o qiie vem determinado na LRF cm relação 
aos precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento 
cm que eles forem incluídos, evidenciando uma elara tentativa dc evi
tar o chamado “calote oficial” , visto que o seu montante será conside
rado parte integrante da dívida pública consolidada, para efeito dc 
apuração dos limites estabelecidos (§ T ,  do artigo 30).

Quanto à transposição dos limites estabelecidos, a LRF, em seu 
artigo 31, apresenta um conjunto de dispositivos que visam Ira/.cr os 
entes, federativos, que deles se afastaram, dc volta aos paiãmetrõs 
desejados. '

Tais disitositivos procuram colocar os agentes públicos nos 
trilhos da responsabilidade fiscal, inclusive determinando penalidades 
institucionais aos entes federativos por eles representados, caso a dí
vida pública não seja, dc fato, reconduzida aos limites fixados. E isso, 
conforme a letra da lei, tanto no que se refere à dívida mobiliária 
quanto no que conccme às operações de crédito internas c externas 
(§ 5", do artigo 31).

Uma vez feita a apuração quadrimestral c con.stalado que houve 
excesso no limite da dívida consolidada dc algum ente federativo, há a 
determinação de seu enquadramento até os três quadrimcstrcs seguin
tes, c a redução do excesso deverá scr dc no_mín|mo vintcje cinco por 
cento já no prim eiro .guadrlmcstre (capiií. do artigo .31). Cabendo 
assim ao próprio agente público responsável pela gcstãò fiscal do ente 
federativo decidir de que forma, isto é, em quais percentuais o restíuitc 
será eliminado nos dois quadrimcstrcs restantes.

remédio único para toda a l-cdcraç.ào com diversidade dc necessidades. Assim, 
caso a inslabilitiade sc configure, a flexibilização dos limites pode representar, ain
da qiic dcm oradanicntc, a solução para alguns c a catástrofe para outros. É simples, 
certos Estados podem ter necessidade dc sc endividar para resolver problemas 
econôm icos espccificos, ao passo que outros Estados farão uma corrida desneces
sária ao mercado, cndividando-sc desnecessariamente, ressurgindo, ainda que pon
tualmente a figura do gestor irresponsável com o aval do Congresso. A nosso ver, 
o rpmpfiin cerir. pcr;v.;;ú ^ (jciuuiasse em cictcrmmadas situa
ções, caso o  ente da Federação com provasse estar passando por unia situação es
pecífica dc instabilidade econômica. Parece que neste ponto especifico o  legislador 
sc esqueceu que o Brasil c um país cheio dc contrastes”  (Fiiiichimeiirtjs..., p .l 12).



Ate qiiç a 4ii.yj.dci seja reconduzida aos limites, o ente federativo 
responsável pelo dcgcontrolc.não poderá realizar operações dc crcdilo 
internas ou cxtcrnaSj^ncTO in.esmo mediante a antccipaçào dc re£oitas, 
á’Tumser no caso do refinanciamento do principal da dívida mobilifiria 
atualizado (inciso I, § do artigo 31

O cntc federativo também deverá obter rcsullado primário cm 
um montante suficiente ao alcance do limite fixado, realizando a limi
tação dc empenho^''’, além dc outras medidas que considerar perti
nentes cà consecução dessa finalidade (inciso II, § 1", do artigo 31).

Além dessas limitações impostas, o ente federativo que continuar 
fora do enquadramento após o término do prazo dos três quadrimes- 
tres sofrerá ainda maiores restrições quanto aõTseu^ErcditõTpois não 
poderá receber também as transferências_YplDntárias da União ou do 
ÈslãgõTl  2°,_c}ojutigo 3 l).

Existe no texto da própria LRF uma escusa para tal restrição cm 
relação ao ente que não sc adequar aos limites, uma vez que, conforme 
0 disposto no artigo 25, § 3”, não prevalecerá a sanção dc suspensão 
das transferências voluntárias, quando os recursos delas provenientes 
tiverem como destino ações relativas aos setores da educação, saúde c 
assistcncÍTi_sociaI.

No mais, as transferências constitucionais resultantes da reparti
ção dc receitas tributárias não serão alcançadas por essa sanção, per
manecendo o ente a recebê-las mesmo durante 0 período de recon
dução da dívida aos limites, urna vez que elas não têm um caráter 
voluntário, além dc que, como bem lembra Ivcs Gandra Martins, “as 
transferências constitucionais não podem ser atingidas por lei comple- 
incntar” .'""

■'*' Ivcs G andra M aitiiis assim  comenta essa exceção à regra: “ Se não pudesse 
rcfinaiiciar o principal atualizado, sem acesso ás operações ilc credito substitutivas, 
a entidade federativa punida poderia tom ar-sc inadimplenlc. pois teria que pagar os 
finaneiam cntos anteriores, sem poder obter novas operações dc credito para rolar 
sua divida" (Op. cil., p. 212).

L.-.' -t.320/04 di,T.n, o eiiípciiiiu em seu ariigo oíí: u  cnípcnlio dc despesa c o
ato em anado dc autoridade competente que cria para o Estado obrigação dc paga
mento pendente de implemento dc condição” .

--"O p. c it .,p . 213.



Há também, na LRF, um dispositivo determinando a aplicação 
imediata das penalidades institucionais, isto é, sem pcriodo dc enqua
dramento para os entes, caso a transposição dos limites ocorra no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder 
Executivo da respectiva esfera federativa em que se situa o ente, cujo 
limite de endividamento não foi observado (§ 3", do artigo 31).

Além disso, competirá ao Ministério da Fazenda a divulgação 
mensal dc uma relação em que constarão os entes federativos que não 
estiverem dentro dos limites, tanto de sua dívida consolidada quanto 
dc sua dívida mobiliária (§ 4", do artigo 31).

Evidentemente, como a apuração do montante das dívidas públi
cas é feita em um lapso tcm poral quadrimestral, como já  referido ante
riormente, a justificativa da necessidade cíe uma Jjsta  mensal divul
gada é a de retirar dela os entes federativos que eventualmente tenham 
êxito em adequar-se aos limites antes mesmo do final do prazo quadri
mestral estipulado pela lei. Por outro lado, aqueles entes que permane
cerem fora dos limites após o lém iino do prazo não só continuarão a 
sofrer as sanções previstas, mas também deverão permanecer na lista 
dos “transgressores”, até mesmo pelo ideal de transparência contido 
na LRF, que c indicativo dc uma genuína responsabilidade fiscal.

Entretanto, a rigidez da lei é atenuada cm situações extremas, pois 
as restrições e a contagem dos prazos para o enquadramento dos entes aos 
limites do endividamento público, constantes do artigo 31, da LRF, serão 
suspensos na hipótese de calamidade pública reconhecida pelo Poder 
Legislativo da respectiva esfera federativa, assim como no caso dc 
decretação de estado de defesa ou dc estado dc sítio, na forma prevista na 
ConstiUiição Federal (artigo 65, incisos 1 ,11 e seu § único, da LRF).

Também a hipótese dc crescimento do_ Produto Intenio Bruto 
negativo ou inferior a um por cento, verificado cm um período igilál 
ou superior a quatro trimestres, cm qualquer dos âmbitosfiiacional, re
gional ou estadual, acarretará a duplicação dos prazos previstos no 
mencionado artigo 31, da LRF (artigo_66 , capiit c § 1°). Além do que, 
uma vez verificadas mudanças drásticas na condução das políticas 
npne ta ria  e cambial, quê assim séjâm devidamente recoiiRecidas pelo 
SeiTãdó Federal, tais prazos podcrã^ ser ampliados cm aLé cjmiiro 

mestres (artigo 66 , § 4“).



Ressalta-se novamente que os limites c condições a serem 
observados na contratação dc operações dc crédito por parte dos entes 
da Federação, conforme o ditame do artigo 32, § I", 111, da LRF, são 
fixados via Resolução do Senado Federal.

Atualmente, estão ein vigor duas Resoluções: a Resoluçãq_de n" 
_̂ 40, dc 20 de dezembro dc 2001 (com texto consolidado pela Reso
lução do Senado Federal de n” 05, de 09 dc abril dc 2002), referente 
aos Fmkes globais para os montantes das dívidas públicas consolidada 
e mobiliária dos entes federativos; e a Resolução de ii® 43, dc 21 de 
dezembro de 2001 (com texto consolidado pela Resolução do Senado 
Federal dc n° 03, de 09 dc abril de 2002), referente às limitações nas 
operações dc crédito intenio e externo realizadas pelos entes federa
tivos, ássim como referente às-limitações nas concessões d£  garantias 
■por parte destes.

A existência dessas Resoluções, fixando tais limites, se coaduna 
com 0 disposto na Constituição_Fedcral, cm seu artigo 52, VI c 'VII, c 
também com o disposto na própria LRF, cm scii artigo 3 0 ,1.

A seguir, destacaremos alguns dispositivos das mencionadas Re
soluções cm voga, consoantes com o envio, à Secretaria Geral da M e
sa do Senado Federal, da Mensagejia.Prcsidencial dc n° 1069, de 03 de 
agosto dc 2 000 , referente às propostas de limitação do endividamento 
público conforme determinado na LRF.

Os lim itcsjjxados nas Resoluções antes mencionadas, bascaram- 
se em_iníbnnações apresentadas pelos Ministérips, do Planejamento c 
da Fazenda* , que, naquela oportunidade, propuseram limites jendo_a 
receita corrente líquidã^^^a^õs"^!!!:^^ federativos conw*TTarârn£tro dc 
apuração. Dc modo que as suas dívidas j^úblicas deveriam observar as 
seguintes proporções: I r ê s b /e z ^ é b r ie ia  (3,5) o montante da receita 
corrente líquida apurada pafà'á"União; duas vezes (2,0) o inontaritè~da 
receita corrente líquida apurada para o s^ s tad o s; c uma vez .e.dois 
décimos ( 1,2) 0 m ontante da receita corrente líquida apurada para os 
M uíficípiõsT*”

Ôs referidosiin iites proiiOÃtQSJlvcram sua origem cm um levan
tamento efetuado pelo Banco Central do Brasil, que no caso dos

221 Vide a M ensagem Interministerial n” 177, dc 03 de agosto dc 2000.



Estados c Municípios levou em conta a proporção dc suas dívidas em 
relação às suas receitas correntes líquidas apuradas, respectivamente, 
nos meses abril c março dc 2000 , e que corresponderam às seguintes 
proporções: 1,56 para os Estados e 0,97 para os Municípios. .lá com 
relação à União, a apuração da referida proporção alcançou o nível.(le 
3,45. Desse modo, foi permitida uma pequena margem de elevação 
dos níveis dc endividamento federal, estadual e municipal.

No mais, o prazo máximo proposto para que o ente federativo 
promovesse o ajuste aos limites do endividamento deveria ser o de 
quinze anos, com uma redução dc um quinze avos (1 /15) a cada ano.

Dc fato, tais proposições foram acatadas pelas Resoluções cío Se
nado Federal (RSF) vigentes, pois a Resolução dc n" 40 (20/12/2001) 
estabelece que a dívida^consolidada líquida dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, ao final do décinio quinto exercício financeiro a 
partir do encerramento dólino da publicação da presente Resolução, não 
poderá exceder, a duas vezes a receita corrente líquida, no caso dos 
Estados c do Distrito_Federal, c não poderá exceder a uma vez e dois 
décimos a receita corrente líquida, no caso dos Miinicípips. Dctcrmi- 
nando ainda que a inobservância do prazo de quinze anos parâ a adc"- 
quação do endividamento aos liinijês imp[ícará~ãTaplicação daTi?ena- 
IidadesJiis_lhucronais constantes~dolirtí^  31 dã~Lsi_dg_Rcsponsabi 1 i- 
dade Fiscal (artigo 3“, ca p u t , incisos 1 e II, e § único, da R SFn° 40).

Além disso, a Resolução fixa que os excedentes deverão ser re
duzidos na proporção dc um quinze avos (1/15) a cada exercício finan
ceiro, estabelecendo lodo o procedimento dc apuração e acompanha
mento da trajetória de ajuste aos limites neste ínterim (artigo 4°, da 
RSF n" 40). Sem íalar na impossibilidade dc contratação de novas 
operações dc crédito durante o período de ajuste, enquanto persistir a 
irregularidade, ressalvados os casos previstos na própria Resolução 
(artigo 5", da RSF n°40).

Por sua vez, a Resolução dc n° 43 (21/12/2001) fixa limites para 
a contratação de operações de crédito internas e externas, incluindo 
disposições sobre a concessão de garantias, pelos Estados, Distrito 
fietieral e Municípios. ‘ s '

Destacando-se a determinação dc que o montante global das 
operações dc crédito realizadas em um exercício financeiro não poderá



scr superior a dezesseis por cento (16%) da receita corrente líquida do 
ente federativo contratante (artigo 7°, inciso I, da RSl- n® 43); assim 
como o comprometimento anual com amortizações, juros e dem ais en
cargos da dívida consolidada, incluídos os valores a serem desem bol
sados para a contratação dc futuras operações de credito, nào podcrà 
exceder o montante dc onze o meio por cento (11,5%) das rcspecti\'as 
receitas correntes líquidas dos entes federativos (artigo 7", inciso II. da 
RSF n° 43).

Quanto à concessão dc garantias por parte dos entes federativos, 
ressaltamos a sua limitação ao montante dc vime e dois por ccmo 
(22%) da sua respectiva receita corrente líquida (artigo 9“, capitt. da 
RSF n® 43).

Também o saldo devedor das operações de crédito por antecipa
ção de receita orçamentária, as chanradas operações ARO, não poderá 
exceder a  sctc por cento (7®/o) da respectiva receita corrente líquida do 
ente federativo, no exercício financeiro em que tenha havido a sua 
apuração (artigo 10, da RSF n” 43).

Sem falar que, mé o dia 31.dc dezembro de 2 0 10 . os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios apenas poderão cmi.ür noyõ ^ tü l o s  
da dívida pública no nrmitantejieces^sánp ao rcí̂ ^̂ ^
"ínncipal de^síTas obrigações, dcvWamcnte..adiialj.zildo_Eartigo ] ], da
r s f T ?~^

7.2 O CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a fiscalização 
do cumprimento dos limites e condições de endividamento incumbirá 
ao Ministério da Fazenda*"^, uma vez que os entes da Federação, bem

D iscute-sc sobre a conslitucionalidadc dc tal tlsciilizaçào a cargo dn Minislcrio da 
Fazenda, c Régis de Oliveira assim sc manifesta a respeito: “Podcr-sc-ia questionar 
se é constitucional a submissão dc E.stados c M unicípios ao alciidimcnto dc
CXI^tílluiab p c i a n i c  u  iviuumoíiu uu i «^ wíiuu. m» u m a  vez,
que funcionará ele como mero órgãq_cncarrcgado do pioccssamenio do pedido. 
F.vidcntcmcnLe.Quc cabe a ele o exame do atendim ento clãs' cxigènciãs Fe^pí?, '  
podendo exigir os documentos legais” {Resi}onsaln'liclãnè:.:7\rrÍ>iy. '



como as empresas por eles controladas direta ou indiretamente""^ a 
ele cncaminharâo seus pedidos para a contratação das operações dc 
credito (artigo 32, ccipuf, da LRF). & s s ,■■■ r.., •

Entretanto, esse mandamento do artigo 32 dirigc-sc aos Estados, 
Distrito Federal c Municípios, tendo cm vista que no caso da Uiiião-os 
pleitos serão subinctidgs diretainentç._aü_ conforme
constou da proposta original de limites de endividamento da União.

O Ministério da Fazenda apreciará as propostas de contratação"^'', 
observaiKlo o seguinte;

ãXli relação custo-bcneficio, pois a operação de credito somente 
,se realizará se dentre as alternativas cxi.stentes ela for objctiva- 

 ̂ mente considerada a melhor forma de aquisição dos recursos 
envolvidos (§1°, do artigo 32).

b) a existência de um  interesse público na operação, ou seja, vi
sando atender a uma finalidade"^cialm cnte relevante (§ 1", do 
artigo 32).

c) a existência de uma autorização legal prévia e expressa para a 
efetivação da contrataçao; e a inclusão dos recursos advindos 
da operação no orçamento ou em créditos adicionais, salvo 
nas operações por antecipação de receita (§ T , incisos I e II, 
do artigo 32).

d) o atendimento dos limites e condições fixados pelo Senado 
Federal, inclusive, com sua autorização específica quando se 
tratar de operação de crédito externo (§ 1", incisos III e IV, do 
artigo 32).

e) o atendimento da “regra de ouro”, em que as oiierações de cré- 
. dito não poderão ser realizadas para custearem despesas cor

rentes. uma ^ue  jiãq^ poderão ulti;ap.aasar_o..montajile,das 
despesas de capital"" ,̂ exceção feita aos créditos suplementa-

íl* O TCU, na Decisão n" 1142/2002-Plenário, excluiu as em presas estatais não clc- 
pcnclcntes da a£Íicação deste dlsjTositivo.
Sobre as propostas“'dé"'cõíi£rãfaçãb* dc operações dc crédito subm etidas ao M i
nistério da Fazenda, vide o seguinte julgado do TCU; A córdão n° 1431/2003- 
Plenário.
Quanto à diferenciação entre despesas correntes e de capital vide ailigos 12 c 3 3, 
da Lei n" 4.320/64.



rcs ou especiais, com autorização legislativa por maioria qua
lificada c finalidade precisa (§ 1“, inciso V, do artigo 32).

0  a observância das outras restrições constantes da LRF (§ V\ 
inciso VI, do artigo 32), principalmente as dos artigos 35, 36, 

-  39, 54, c 55.

Quando a lei orçamentária anual ou de créditos adicionais autori
zarem a efetivação de operações conccnicntcs à dívida mobiliária fe
deral, deverá haver um processo simplificado a fim de que suas pecu
liaridades sejam obsei~vadas (§ 2®, do artigo 32).

Para o cumprimento da “regra de ouro”, tanto de origem consti
tucional {artigo 167, III), quanto existente na própria LRF no âmbito 
orçamentário (aitigo 12, § 2°), note-se que o S 3®. incisos 1 c TL do 
artigo 32, fixa crítéiio§.paxa.o..cálculo do teto das despesas de capital, 
para fins dc contratação dc operações dc crédito, excluindo do mon- 
tantc~3S despesas decoirentes dc incentivos . fiscais jíoncedidos aó 
cõnüI5uijTtè” pelo ente federativo ou por instituição financeira por ele 
contrõlãdã, sõb'aTbiTri^de empréstimos c finaneia.mcntos.
" Os cntés"àãPecíeração c as instituições financeiras por eles con
troladas poderão conceder incentivos fiscais sem que haja um compro
metimento no cumprimento da regra.

O § 4”, do artigo 32, atento ao objetivo da transparência fiscal, de 
influência neo-zelandesa, em  seu Fiscal Responsihility Aci, de 1994, e 
consagrado na LRF em vários dc seus dispositivos, obriga o Minis
tério da Fazenda a disponibilizar ao público todas as informações 
relevantes concementes às contratações dc operações dc crédito.

Ainda o § 5®, do artigo 32, veda a existência, nas contratações de 
credito externo, da cTaôsüTTcompensatória automática, de modo que o 
credm%lcvérá recorrer aos proccdijncntos nomiais de cobrança no ea- 
^  de inadimplcmento dos entes Ifederativos, sem que haja a possibi- 
lidadc d e ^ se g ü ^ tro ” 'deTeciifsos públicos que já  estivessem compro
metidos. OquCj^ além de preservar a soberania nacional, evita que haja 
um desequilíbrio inesperado nas contas púb licas do ente federado.

Por sua vez, o artigo 33, capuí, üa LKi-, traz importante aisposiiivo, 
que torna “as instituições financeiras públicas e privadas co-responsáveis 
pela fiscalização dos limites do crédito público no ato das contratações dc



operações dc crédito”"^’, luiia vez qiic as referidas instituições financeiras 
deverão obrigatoriamente checar se o ente cia Federação (pretenso contra
tante) está dentro dos limites e condições estabelecidas.

Caso o pretenso contratante esteja fora dos limites c condições, c 
ainda assim a instituição financeira efetue :i contratação, ambos serão 
penalizados duramente no âmbito institucional, sem iircjuízo das respon
sabilidades pessoais dos agentes públicos infratores (Lei iC 10.028/2000).

Quanto às instituições financeiras, o contrato ]ior elas firmado será 
cancelado e considerado nulo, com a devolução dos rcciinsos sem qual
quer cobrança dc juros ou qualquer cncai'go financeiro (artigo 33, § 1" ).

Com relação ao ente da Federação, este será submetido às penali
dades constantes do artigo 23, § 3", da LRF, quais sejam: proibição do 
recebimento de transferencias voluntárias dc recursos de outros entes fe
derados; proibição de obtenção de garantia, direta oii indireta, dc outros 
entes federados; e proibição de contratação dc operações de credito, ex
ceto quando tiverem por escopo a redução dc despesas com pessoal ou o 
rcfiiianciaiiicnlo da dívida mobiliária (§ 3", do artigo 33).

Enquanto os recursos não retornarem aos cofres públicos, haverá 
a consignação de uma verba específica na lei orçam entária para o 
exercício seguinte, o que também ocorrerá quando do descumprimen- 
to da “regi-a dc ouro” (§§ 2" c 4", do artigo 33).

O artigo 34 da LRF veda a emissão dc títulos da dívida pública 
pelo Banco Central do Brasil a partir dc 05 dc maio de 2002^^\ sem 
falar de suas novas obrigações constantes dos artigos T ,  § 3° c Q", 
§ 5*’, da LRF, consistentes cm emitir balanços, respectivamente, tri
mestrais e semestrais de suas atividades que digam respeito aos 
recursos públicos e, portanto, ao crédito público.

Deseja-se que o Banco Central atue como autoridade monetária 
tradicional, uma vez que, antes do advento da LRF, ele tinha sua 
atuação muito mais comprometida com as vontades do Poder Exccuti-

--*Cf. CONTI, José Maurício. Artigos 32 a  39. In; M ARTINS, Ivc.s G. S. e NAS
CI iv ih N lu , C anos V. (coorcl.). Lom entarios a Lei de Kespon.saOiiutaae tascut. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 227.
Vide a aplicação deste dispositivo no seguinte julgado do TCU : Acórdão n" 
470/2003-Plcnárío.



vo do que proprianicnlc com as suas atribuições iirecípuas. constantes 
da Lei n° 4.595/64.

Para iim maior controle do endividamento público, o Banco 
Central atuará como autoridade monetária, utilizando-se dc títulos 
emitidos irclo Tesouro Nacional, em consonância com os ditames 
constitucionais (artigo 164, §§ l” c 2").

Outra questão relevante para o controle do endividamento pú
blico c a influencia da LRF sobre as relações entre os entes federativos 
engendradas pela forma de Estado adotada pelo Brasil, que, como c 
conhecida, c a forma federativa*^*', conforme está expresso no artigo 1" 
dc sua Constituição, que consagra a existência dc três esferas governa
mentais, a saber: a federal, a estadual c a municipal.

Dc acordo com a lição dc José Afonso da Silva, a Federação ou 
Estado Federal caracteriza-sc pela “união de coletividades regionais 
autônomas”^̂ ", ou no dizer de Montesquieu, “é uma convenção pela 
qual diversos corpos políticos concordam cm se tornarem  cidadãos de 
um Estado maior, que querem formar, constituindo uma verdadeira 
sociedade dc sociedades” ."̂ "

O federalismo pode scr entendido, segundo o ensinamento de 
Sampaio Dória, como “a fórmula histórico-prograniática dc composi
ção política que permite harmonizar a coexistência, sobre idêntico ter
ritório, dc duas ou mais ordens dc poderes autônomos, cm suas res
pectivas esferas de competência” .̂ '̂

Tendo cm vista a adoção dessa fomia de Estado, com a autonomia 
política, administrativa c financeira dos entes federativos, a Constituição 
Federal distribui entre eles encargos e recursos, a fim dc que cada um 
possa atuar com indepcndcncin e ao mesmo tempo cumprir com os seus 
objetivos, confonnc as competências constitucionais fixadas.

"■* Inclusive, a forma federativa dc Estado consta do texto constitucional como 
cláusula pétrea, isto c, não poderá haver proposta de emenda à Constituição que 
tenha po r objeto a sua abolição (artigo 60, ij 4", [).

“ " O n .  cil.,  p. 103.
M O NTESQU IEU. O Espirito das Lcds. Tradução dc I’cdro Vicira Mota. 4"ctl. sao 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 152.
SAM PAIO DÓRIA, Antônio R. dc. D isaiin im ição de rendas tributárias. São 
Paulo: Bushatsky, 1972, p.09.



Entretanto, cm um Estadq_Fedcral heterogêneo"'’" como o brasi
leiro, cm que cada ente federativo tem uma realidade distinta, princi
palmente no que toca ao aspecto financeiro, é comum aos referidos 
entes o_reccbimcnto dc tarefas desproporcionais aos recursos para a 
sua execução, verificando-sc neste caso a ocorrência dc uma “criiç. d.c 
sobrecarga” , ou seja, de uniJldçsequilíbrio entre as_obrigaçõcs c os 

InicTos financeiros” .'̂ ^̂
" A sobrecarga dc alguns entes federativos tende a provocar um 
desequilíbrio sistêmico das contas públicas, pois os entes sobrecar
regados, sem disporem de crédito no mercado e a fim de contornarem 
a situação, recoiTein à contratação dc operações dc crédito junto às 
outras unidades da Federação, mas sem um planejamento adequado 
que os permitam restituírem futuramente o capital emprestado ou 
mesmo arcarem com os serviços da dívida gerada.

Como bem lembra Lewandowski, “dada a interdependência eco
nômica que se verifica entre as unidades da Federação, em particular 
nessa fase histórica da evolução do sistema, a desorganização da vida 
financeira de qualquer uma delas afeta, direta ou indiretamente, as 
demais” .'̂ '̂'

Tal desequilíbrio,, sistêmico das contas públicas, causado pelas 
articulações do federalismo, _é exatamente o que a LRF ã l l^ ja  com- 
bater com o artigo 35, que proíbe uin e n tç ^ a  Federação dê linanciar 
um outro por meio de contratações dc o p e ra ç ^ s  dc crédito” ,̂ p que 
éfa cdrríqiiciramenlc feito pela Uniãa, que-assum ia as díyiclas_dos 
gemais entcSj_ por meio de fcTinanciamcntos dc maior prazo e dc 
menores ju ro s .. ' '

A ies)3CÍto. vide: ASSONI FILHO, Séi'gio. A Lei cie ResponscibiUdade Fiscal e o 
Federcjlismo Fiscal. In: CONTI, .losc Maurício (org.). Federalism o F isca i São 
Paulo: M anolc, 2004.
Cf. TORRF-CILLAS RAMOS, Dircêo. O Federalismo Assimétrico. São Paulo: 
PIciade, 1998, p. 88.
Op. cit., p. 96.
rao.,,., cr.ücr.lr. Mcr.i,.,. ‘7. ua ici ue rcsponsaPilicladc tiscal dc m e
canism os institucionais de conlioie dc endividamento cvilam  que o sobrccndivida- 
mcnto de algumas unidades federadas represente um ônus a ser partilhado entre os 
demais entes da Federação” (Op. cit.).
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A vedação do artigo 35, capuí. abi-ange tanto as operações reali
zadas diretamente pelos entes quanio as realizadas de forma indireta, 
por intermédio dc âindos, autarquias, Irindações c estatais dependen
tes, ainda que via novação, refinanciamento ou postergação da dívida 
contraída anteriormente.

Os entes da Federação somente poderão contratar operaçõc.s dc 
crédito com instituições financeiras iniblicas e privadas, e não mais 
entre si, com a vigência da LRF.

O próprio artigo 35 dispÕe, em seu § 1°, e seus incisos 1 e II, 
quais são as exceções à regra. Dc modo qiic serão possíveis as opc- 

■i rações que não se destinem ao financiamento de despesas correntes e
nem ao refinanciamento dc dívidas contraídas junto a outra instituição 
que nào a própria concedentc, e ainda assim, desde que tais operações 
de crédito sejam realizadas entre uma instirtiição financeira estatal c 
outro ente (ou suas entidades de administração indireta), que não seja 
ao mesmo tempo o controlador da instituição financeira e o benefi
ciário dos recursos (artigo 36, capul, da LRF).,

Essa última disposição apresentada, que proíbe ao cntc da Fede- 
|t{ ração scr ao mesmo tempo o controlador da instituição financeira c o
% fiêÍTéficiárlo da opei~ação, evita o financiainento da dívida pública po£_

tãl instituição financeira controlada, pois e_ssc£prátiça se niostrou im
portante fonte de riscos c dc indisciplina fiscal, com a deterioração da 
qualidade"dc~suas carteiras dc crédito, que comprom etidas de-
iTiãsilicIãji^rte em s.uaxDjitmuidadc.opcracionaL''’""

As vedações também não incluem a possibilidade de compra dos 
títulos federais por parte dos Estados c Municípios, assim como pode
rão as instituições financeiras controladas pelos entes da Federação 
adquirirem títulos federais no mercado, a fim dc aplicarem seus re
cursos próprios 011 de investirem os recursos dc seus clientes (artigos 
35, § 2” c 36, § único, da LRF).

A aquisição desses títulos de emissão da União não é vedada, porque 
são de maior liquidez e podem ser rapidamente negociados pelos agentes 
núhlieos. caso haia um desaiuste momentâneo dc caixa. O que não ocor-

Cf. FIGUEIREDO, Carlos M aurício el cil. Comentemos á  Lei de Responsabilidade 
Riscai. 2" ed. São Paulo: RT. 2001, p. 208.



rcria sc Iodos os investimentos estivessem concentrados em imóveis, por 
Mcmplo. Além disso,'^uasc todas as formas de’ investimento cnvdlvxm 
'êigiima espécie®  '■ 'õp^çãodc crédito”, segundo a ciioriTic abrangência 
cuic~ã~ERF~quis dar ao termo, o que, cm muitas siiiiaçocs, lim iia i^áò  
cxtrcnirias açocs do Poder Público, mesmo quando os agentes públicos 
estivessem agi.iK|o.cÕiTvíjb'Cspjõnsabiíkl^  ̂ na acepção da palavra.

No mais, quando as instituições financeiras agem como investidoras 
dc seus recursos próprios ou como intermcdicárias dc seus clientes, esses 
in\'cstimentos não comprometem o crédito público, uma vez que os títulos 
federais não sc tomam uma forma dc crédito junto aos entes federados e 
não sc prestariam ao aumento da dívida pública.

Entretanto, o mencionado artigo 35, da LRF, vem sendo conside
rado inconstitucional por alguns doutrinadores dc peso, como a emi
nente Misabel Dcrzi, que propugna pela sua inconstitucionalidadc, 
afirmando que a LRF, como iionria geral dc Direito Financeiro, não 
pode criar limitações que não existam na ConstiUiição, pois sua 
fiinção não seria a de restringir ou dilatar o campo delimitado pelo 
texto constitucional, mas a dc completar c esclarecer seus dispositivos 
limitadores, facilitando assim a sua execução.

Diz ainda, que as vedações constantes do referido artigo ferem o 
pacto federativo, pois as nonnas gerais devem encontrar seus limites 
justamente na autonomia dos entes que compõem a Federação.'^*

Cf. DERZL Mi.sabcl Abreu Machado. /Irtigos 40 a 47. In: M ARTINS, Ives G. S. c 
N ASCIM ENTO, Carlos V. (coord.). Comantãrio.s c) Lei cie Respon.sahiiidade 
Fi.sccd. São Paiilo: Saraiva, 2001, p. 257.
Misabel Dcrzi assim .se pronuncia enralicanicntc: “O art. 35 da Lei de Respon
sabilidade Fiscal veda, dc forma inconsliuicional, as operações de credito diretas 
entre os entes da Federação c seus órgãos da Administração indireta, para consa
grar o endividam ento exclusivo e direto por meio das instituições financeiras dc 
credito nacional ou internacional. E mais, u art. 40 dc.ssa mesma lei autoriza os 
entes da Federação a concederem  garantias c contragarantias uns aos outros (en
dividamento indireto), cm facc dc uma operação de credito contratada com or
ganism o financeiro privado nacional ou internacional. Qual o sentido dessa 

roíuiicciiiieiuü cias instituições tm ancciras? Por que não pode um 
ente estatal, diretam ente, financiar outro sc pode garantir a divida assumida por 
outro junto  a uma instituição financeira privada? Seja qual for a resposta, o fato c 
que o art. 35 fere profundamente a autonom ia do Estado federado" (Ibid., p. 272).



Também Régis dc Olivcii-a*^" manifcsta-se pela violação do princí
pio letícialivõe^pefa conseqüente inconstitucionalidadc do artigo 35 , da 
LRF, que estaria ferindo a autonomia das entidades federativas ao restrin
gir on cercear a sua liberdade de conlratação de operações dc crédito.*’*" 

Como se não bastasse a abrangência dada ao termo “operações dc 
crédito” c “outras operações assemelhadas” (inciso IIT c 1°, do artigo 
29), como antes dito, a LRF, cm seu artigo 37, considera outras operações 
ecjuipamclas às operações de crédito c também são vedadas. São elas:

a) a “ substituição tributária para frente'” (que é a determinação 
legal de pagamento dc um tributo antes da ocorrência do fato 
gerador, com a garantia de restituição imediata caso clc não 
ocoiTa -  nos moldes do artigo 150, § T ,  da CF), uma vez que 
essa operação equipara-se àquelas operações de credito por 
antecipação de receita orçamentária (inciso I do capul).

b) o adiantamento de valores por parte de empresas controladas
■;fV pelo Poder Público, com exceção dos lucros c dividendos
■>,- legais, pois poderia haver um financiamento com a roupagem
í; dc um mero adiantamento (inciso II do capuí).

c) a assunção por parte do Poder Público de compromissos fi- 
nancciros garantidos por meio de títulos dc crédito, exceto

74 com relação às empresas estatais dependentes^^*', que possuem

•i.

Tm Es.se c o parecer de Rcgis dc Oliveira: “Como estamos em uma Federação, dcscabc <à tei
£> federal, ainda que complementai-, retirar dos entes fedcratlos menores um dc seus
j; maiores atributos, que é o dc vincular-se contratualmente. Respeitada a competência da
^ União, no sentido de manter a integridade do tcn ilório e  dc inadmitir a scces.são, não há

que sc falar cm qualquer restrição ao ente federado. Dentro das lestriçòcs impostas ao 
credito e.xtcmo e aos limites da divida, na fomia deferida ao Senado Federal (ai1.52), 
dcscabc à lei efetuar qualquer outra restrição dc cunho financeiro. Hazcndo-o, incide cm 
incoiistitucionalidade 0 dispositivo” (Responsabilidade..., p. 70). 

j Todavia, na A ção D ireta de Inconstitucionalidade (ADIn) n" 2250/D F, o Supremo
I Tribunal Federal negou a concessão de liminar que requeria a suspensão da

aplicação do referido dispositivo, pois em seu entendimento não estaria havendo a 
violação do pacto federativo. Ressalte-se que o STF não ju lgou o mérito da re
ferida A Dln ate o presente momento.

■"*' A LRF assim conceitua, cm seu artigo 2“, inciso III, as empresas estatais dependentes: 
“empresa controlada que receba do ente controlador recursos linanceiros para o 
pagamento dc despesas com pessoal ou de custeio cni geral ou dc capital, excluídos, no 
último ca.so, aqueles provenientes de aumento dc participação acionária”.



regime jurídico dc direito privado c não poderiam sofrer a 
desvantagem dessa vedação cm relação às suas concorrentes 
de mercado. Justifica-se a vedação diante da necessidade dc 
processo licitatório (previsto constitucionalmente no artigo 37, 
XXI, c regulamentado pela Lei n” 8666/93) para que os forne
cedores possam contratar com o Poder Público, portanto, sob 
um regime jurídico de direito público, que não admite a ga
rantia por meio dc títulos de credito para uns licitantes c a 
proibição para outros. Além disso, o patrimônio do Estado não 
representa uma garantia para os credores, porque, via dc regra, 
seus bens são afetados ao uso público e estão fora do comér
cio, não se sujeitando a uma eventual execução forçada por 
parte dos credores (inciso 111 do capui)~‘̂^

d) a assunção por parte do Poder Público do compromisso de ad
quirir bens e serviços para pagamento posterior, sem que haja 
previsão orçamentária para tanto, uma vez que tal operação 
seria uma verdadeira operação dc crédito (inciso IV do ca-

O artigo 38,_da LRF, procura restringir a utilização das operações 
de crédito realizadas por antecipação de receitas que já  possuam 

, (X previsão orçamentária e que tenham por finalidade suprir uma insufi-
Ij ciência momentânea de caixa ou uma necessidade de liquidez a curto

prazo para honrar compromissos financeiros imediatos (chamadas 
operações de crédito ARO).

No atual estágio dc desequilíbrio em que se encontram os orça
mentos, as previsões orçamentárias muitas vezes não refletem a rea
lidade das fontes dc arrecadação, c os gestores públicos, ao sc utili
zarem desse instrumento de antecipação de receitas, acabam agravan
do a situação financeira dos entes da Federação, com o provável au
mento da dívida pública. Üaí a fundada preocupação do legislador em 
restringir essa prática.

C f  .lARACH, Dino, op. cit., p. 886.
A respeito da vedação desta operação equiparada a uma operação de crédito, vide o 
ju lgado  do TCU; Decisão n" 1585/2002-Plenário.
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As restrições às operações de crédito por antecipação dc receitas 
orçamentárias (ARO) são aquelas constantes do artigo 32, da LRF, já 
analisadas, além daquelas dc existência nessas operações de iim termo 
a quo c um tenno ad quem dentro do mesmo exercício financeiro (dez 
clc janeiro a dez de dezembro), c com a indexação dc uma eventual 
taxa de juros à taxa básica financeira (TBF), desde que as operações 
de crédito ARO anteriores já tenham sido quitadas e a operação não 
tenha sido efetuada no último ano do mandato do Chefe do Executivo, 
cm qualquer das três esferas dc governo (artigo 38, capuí c seus 
incisos I, II, IIJ e IV, da LRF).

Os entes federativos que satisfaçam todas essas exigências e 
estejam interes^dos irà~cõliffãfiiçãò"^as õpèrações de crédito ARO 
deverão c)brir_cr^ito junto à Tnrtiiãiiç^ão financeira que vencer um 
processo^competitivo èrètnmnjC0~~^òm^^^ péíõ Banco Central do 
Brasil, que, inclusive, monitorará constantemente o saldo do créiFto 
aberfò, v isando 'à  obsei-vância dos limites f ia d o s  na LRF ..para a 
contratação dessas operações, e com a deyida transparência almejada 

Y p e íãn [cr^abe~ aT nda^^  Central a tarefa de peirajizar os_quc
descumprireiii tais límites, com as sanções constantes do artigo 33, da 
LRF'( §§ 2“ c 3®,"do artigo 38). '

“■"As operações dc crédito ARO efetuadas, desde que liquidadas 
dentro do prazo acima mencionado, não serão computadas para efeito 

;il de apuração do montante das despesas de capital, de modo que ficarão
alheias à verificação do atendimento da “regra de ouro” constitucional 
(§ 1®, do artigo 38).

Estabelece também o artigo 39, da LRF, uma série de vedações à 
atuação do Banco Central em seu relacionamento com os entes da 
Federação, a fim de que aquele continue atuando como autoridade 
monetária, e não como financiador das dívidas destes.

Além das já  conicntadas proibições constantes do artigo 35, o 
Banco Central não poderá mais comprar títulos da dívida pública 
diretamente da União, na data de sua colocação no mercado, salvo em 
cfisn fie retlnanciamento da divida mobiliária federal à taxa média e 
condições do dia, apuradas cm leilão público (inciso 1 do capuí e §§ 2° 
c 3°, do artigo 39).



Essa vedação impede que o Banco Central financie o Tesouro 
Nacional por meio dessas operações, o qiic i>odcria incentivar o 
end i vi dainento piibl i co.

Também não mais poderá liaver pcnnuta dc titiilos omitidos |K>r en
tes da Federação com títulos ícdorais, seja dc forma direta ou dc forma in
direta via instituição financeira, ainda que tcmporariamcnlc. Da mesma 
maneira, estão vedadas as operações dc compra c venda a termo desses 
títnlos. que teriam um efeito semelhante ao da pcnmila. Exceção feita às 
Letras do Banco Central do Brasil, da Serie Especial, que estejam na car
teira das instituições financeiras (inciso II do caput e § 1”, do ailigo 39).

Essa vedação dcvc-sc ao fato dc que um título cia divida pública 
federal, que possui enorme liquidez, poderia ser trocado por um outro 
qualquer, caracterizando um financiamento indireto por parte do 
Banco Central, que é exatamente o que a LRF pretende coibir.

Há ainda a proibição dc o Banco Central do Brasil conceder 
garantia nas operações de crédito realizadas pelos entes da Federação, 
pois o eventual iiiadimplemento destes últimos fatalmente acarrelariã 
cm responsabilizar o primeiro e, por conseqüência, o aumento da 
dívida pública (inciso III do caput, do artigo 39).

Ainda com o propcísito dc conter os limites da dívida pública, o 
§ 4", do artigo 39, traz uma vedação consistente na proibição de o 
Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal que sc 
encontrem na carteira do Banco Central do Brasil, mesmo aqueles que 
possam ser revertidos cm rccompra (exceto quando a operação 
objetivar a redução da dívida mobiliária federal).

Tal vedação explica-se pelo fato de que após a LRF, houve uma 
nítida separação dc atribuições entre o Banco Central do Brasil c o 
Tesouro Nacional, que não mais justifica o trânsito desses títulos cntrc 
si, até porque o Banco Central “não mais emitirá títulos e a União 
promoverá a sua capitalização com os títulos dc sua própria emissão, 
em montante já  previsto na proposta dc limites dc endividamento 
enviada ao Senado”. '̂'''

Além desses dispositivos concernentes diretamente ao controle 
das operações de crédito, a LRF dispõe, em seu artigo 67, que a

Cf. FIGUEIREDO, Carlos M. ct al.. op. cit.. p. 216.



política c operacional idade da gestão fiscal serão monitoradas por iini 
Conselho dc Gestão Fiscal.

Tal Conselho será composto por representantes clc todos os Pode
res c cslcras dc governo, alem do Ministério Público e dc entidades 
técnicas representativas de toda a sociedade, buscando, dentre outras 
coisas: a hannonização c coordenação entre os entes da Federação; a 
disseminação dc práticas que resultem cm maior eficiência na aloca
ção c c.xcciição do gasto público, na arrecadação dc receitas, no con» 
trolc do endividamento c na transparência da gestão fiscal; a adoção 
dc normas dc consolidação das contas públicas; a padronização dos 
relatórios, demonstrativos c prestações dc contas; c a divulgação de 
análises, estudos c diagnósticos {capul c incisos I a IV, do artigo 67).

O referido Conselho dc Gestão Fiscal ainda não existe, c somente 
será instituído sc o Projeto dc Lei n” 3.744/2000, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, for aprovado.

Em atendimento ao disposto na LRF, até a instituição do Con
selho dc Gestão Fiscal, a edição dc normas gerais para a consolidação 
das contas públicas caberá ao órgão central dc contabilidade da União 
(artigo 50, § 2° ), isto c, á Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

7.3 A GARANTIA NAS OPERAÇOES DE 
CRÉDITO E OS RESTOS A PAGAR

O capítulo VII da LRF, dedicado á dívida c ao endividamento, 
também procura coibir o endividamento iiiclficto ao restringir, cm seu 
artiga_40,ji_cõnccssão de garantias*''^ c contragaraiitias por párte dos 
entes federativos nas operações de credito internas c extcriras.'^^"'

A LRF, cm seu artigo 29. inciso IV. assim dofinc n concessão dc garantia; “com 
prom isso dc adim plência de obrigação financeira ou contratual assum ida por ente 
da Federação ou entidade a cie vinculada” .
Lem bram os a lição dc Fonrougc: "Na atualidade, a seriedade c a unidade dc con
duta por parte do Lstado, no cumprim cmo cscrtipuiosu dc .-.cu» c u n i | / i u i . f ;  
nancciros, mais valem do que o fornecimento dc inúmeras garantias às obrigações 
contraidas, que seriam  dc difícil ou impo.ssivcl realização na realidade” (Op. cil., 
p. 1002-1003).



Segundo Misabel Derzi, as expressões “garantia” e “conlraga- 
rantia” vêm empregadas no texto da lei cm spntido amplo, como 
qualquer caução real ou fidejussória, destinada a conferir segurança ao 
pagamento das referidas operações dc crédito, seja a referida caução 
oferecida pelo próprio ente contratante das operações, seja ela 
oferecida por qualquer terceiro alheio à obrigação jiiincipal."'’’

Ressalta-se que a própria LRF dispõe, cm seu artigo 61, que os 
títulos da dívida pública poderão ser oferecidos em caução, com base 
em seu valor econômico, para garantia de empréstimos ou outras 
transações.

O dispositivo tem um caráter pcmiissivo, autorizando os entes 
federativos a concederem garantias nas operações dc crédito internas e 
extenias. Entretanto, condicionando a referida concessão ao atendi
mento das já  comentadas exigências do artigo 32 da LRF e também à 
observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal via 
Resolução (capui, do artigo 40).

A concessão de garantias só será possível se forem atendidas as 
outras condições fixadas pela nomia, que são as seguintes:

a) a concessão de garantia estará condicionada à concessão de 
contragarantia de valor igual ou superior (§ R, do artigo 
40) '̂*''';

b) o ente que estiver pleiteando a garantia deverá estar em dia 
com as suas obrigações anteriomiente assumidas para (»om o 
ente garantidor e para com as entidades controladas por este 
último (§ 1 ”,//«€, do artigo 40).

No entanto, não será exigida contragarantia de órgãos c entidades 
do próprio ente federativo, quando este decidir ser o garantidor das 
operações de crédito efetuadas por aqueles (inciso I, do § 1", do artigo 
40).

Já 0 polêmico inciso do §_l_°>Alo_artigo.40., .dispõe que a exi
gência de contragarantia por parte da União aos Estados c Municípios,

247  ♦ -----------------------------
V i l . ,  |Z.  £ ,  f \ J .

Aliás, a concessão de garantia som a contragarantia c crime, consoante o artigo 2° 
da Lei n" 10.028, dc 19 dc outubro de 2000, que tipifica essa conduta, adicionando 
o artigo 359-E ao Código Penal.



e por parte dos Estados aos Municípios, poderá consistir na vincula- 
ção de receitas tributárias que tenham sido diretamente arrecadadas 
p'ClO'êntc^déVcder õii que tenham origem nas transferências constitu
cionais a ele dirigidas. Sendo outorgado ao garantidor o poder dc reter 
tais receitas tributárias e dc empregar seu valor na liquidação da 
dívida vencida. Esse dispositivo suscitou na doutrina o questionamen
to de sua conslitucionalidade, trazendo à baila a questão da possi
bilidade ou não de retenção de receitas tributárias, conforme os dita
mes da Constituição Federal, nos artigos 160, capuf e seu § único, e 
167, inciso IV e seu §

Destaque para a posição de Misabel Derzi, que elenca nma gama 
dc argumentos contrários a esse dispositivo da LRF, afirmando sua 
manifesta inconstitucionalidade, como uma tentativa do Governo 
Federal de, cxtrapp|andojC) que cstabcjeçe,a.C onstituição, legitimar 
por meio desta lei complementar cláusulas_se]neJliantes, cxistente^nos 
contratos de renegociação das d^ívidas públicas firmados recentemente 
entre a U n iã õ ^ o s  demais entes federativos.^^"

-■'‘M nis arligos dispõem: Art. 160. É vedada a iclcnção ou qualquer re.strição á entrega 
c ao em prego dos reeursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao D istrito Federal 
e aos M unicípios, neles compreendidos adicionais c acréscim os relativos a im pos
tos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados 
dc condicionarem  a entrega de recursos:
I — ao pagam ento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;
II -  ao cum prim ento do disposto no art. 198, § 2", incisos II c 111.
Art. 167. São vedados:
IV -  a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que sc referem os ails. 158 e 
159, a destinação dc recursos para as ações c serviços públicos de saúde e para 
manutenção e desenvolvim ento do ensino, com o determ inado, respectivamente, 
pelos ai1s. 198, § 2°, e 212, c a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no ail. 165, § 8°, bem como o dispo.sto no § 4'° 
deste artigo.
§ 4“ É pem iitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que .se 
referem  os arts. 155 e 156, e dos recursos cie que tratam os arts. l o/ ,  ID» e iDV, i, a 
c /;, e II, para a prestação dc garantia ou contra garantia à União c para pagamento 
dc débitos para com  e.sta.
Op. cit., p. 278-279.



A seu juízo, a inconslitucionaíidadc do reícrido inciso II, do § 1°, 
do artigo 40, sc apresenta esscncialincntc pelo seguinte:

a) o artigo 160. capuí c seu § único da Constituição não_deve- 
riam scr interpretados extensivamente, a fim dc evitar uma 
equivocada equiparação das expressões “condicionar a entrega 
de recursos” e “compensação” , uma vez qiie a rcccita pública 
c inalienável e impcnhõfavel, c a compensação c ilma forma 
de_extinçã_o do vín_cuIo obrigacíonal que não potíe ser reali
zada por intcrmcclio dc unia coisa não suscetível dc penhora;

b) os recursos reticíos, cuja entrega ficaria condicionada ao paga
mento 3bs"créditos dos^n tès  federativos, somciitc podem sc 
referir a créditos liqiiidos, certos e exigívcis;

c) não estaria^sendo assegurado o direito de ampla defesa do ente 
federativo devedor, pois j i ^  llie"restaria nem ao inenos a via 

"aSmunstrativa para justifícar_£uajnadimplência, ou ainda paPã" 
a alegação de força maioij onerosidacícje^essiva ou estadõ~dè 
necessidade, uma vez que os créditos seriam iinilateralm cnte’ 
apurados, atualizados, liquidados c satisfeitos pelo próprio 
credor;

d) j £vínculacão de receita tributária, permilida_excepcionalmente 
pelo § 4", do artjgo 167 constitucional, estaria sendo dirigida 
apenas _ap legislador orçamentário, c em n_enhuma_hjpótese 
essa vinculação poderia scr confundida com a pq^ribilidade de 
cxprqpriação, pois a receita públicã "não seria passível de 
exeçução_dirêto extrajiidieial."^' ‘

Por sua vez, Carlos M aurício Figueiredo entende que o condi
cionamento das trarisíc^i-ênciás constitucionais ao pagamento das dívi
das oriundas da concessão dc garantia somente é possível sc gs^recur- 
sos pjovcniciitcs destas transferências tiVéfcrn sido “ voluntarianiciitc 
oferecid(«_ranio_coníragarantia” ."̂ ^

~ "Na”nossa opinião, a argumentação que se mostrou mais convin
cente fojji_do professor .Tosé Maurício Conti, como.'deifenso£_da idéia 
de que as exceções advindas cio § único,_do artigo 160. e do 8 _ 4 ""H n

Cf. DERZI, M isabel A. M., ibid., p. 280-288.
Op. cit., p. 224.
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artigo 167, deverão ser interpretadas dc forma restritiva, iim aycz 
tanto no artigo.. 160 quanto no artigo 167, prevalecem como regras 
geraJsjLimpossibilidade dc retenção e a impossibilidade de vinculação 
Hãs^Tcccha^lributá ri as.

Em seu modo dc ver. uma interpretação restritiva do § único, do 
artigo 160, conduziria ao entendimento dc que caberia sim ao ente 
federativo credor, cxcepcionalincntc. condicionar a entrega de recur
sos, entretanto, sem querer isso dizer que o ente credor pod_eria_ulilizar 
ou mesmo se apropriar de tais recursos, mas apenas ciue ele poderia 
reservá-Tbsj sem que o ente devedor pudesse retirá-los, até 'que fosse 
saldada a dívida.

"Uma inteqTretação restritiva do ií.4 ”, do artigo 167, levaria à 
compreensão de que o cntc federativo credor poderia também, 
excepcionalmente, vincular as receitas tributárias, isto c, as entidades 
dcvcrlnras deveriam reservar, na lei orçamentária ou em lei especifica, 
determinadas receitas para o pagam cntojla diyid.a,._gcm s ignificar isso 

“que os entes credores pudcssófn aprôpriarj£e_dqs referidos recursos 
reservados sèirrã~ãiTDértCia db cntc devedor, que é o ^ 'i f  lcgitimo 
proprietário.
- Uõncluímos que a LRF, em seu inciso 11, do § 1®, do artigo 40. 
apresenta-se inconstiludonal, justamente por não interpretar tais dis
positivos constitucionais dc' forma restritiva, extrapolando os seus 
Iimitcs_j  ̂ao^g^crmijfir^uc o cntc credor possa não só reter o iiionlantc, 
inas também e m p re g á -íõ jfo paganim dq^dã'dívida, sem qualquer 
manifestação dc anuência do cntc devedor.

Outro dispositivo, constante do § 2°, do artigo 40, da LRF, esta
belece que as operações de crédito destinadas ao repasse dc recursos 
externos, realizadas pelos entes federativos junto a organismo finan
ceiro internacional ou a instituição federai de crédito e fomento so
mente serão garantidas pela União caso sejam atendidas, além das 
usuais exigências do § 1", as exigências legais para o recebimento das 
transferências voluntárias.

Cf. CONTI, Jo.sé Maurício. Federalismo Fiscal e  Fundos de Participação. São 
Paiiio: Juarcz. dc O liveira, 2001, p. I 19-124.



A União apenas garantirá o adimpicmento dessas operações dc 
crédito se o ente federativo; oferecer contragarantia dc valor igual ou 
superior; se estiver cm dia com os compromissos assumidos anterior
mente com a União e as entidades por cia controladas; e se estiver 
atendendo todas as disposições da LRF que condicionam o recebi
mento das transferências voluntárias dc recursos (vide: artigo 11, § 
único; artigo 23, § 3", I; artigo 31, § 2"; artigo 33, § 3°; ahigo 5 1, § 2"; 
artigo 52, § 2“; artigo 55, § 3"; e artigo 70, § único).

Óbvio é o disposto no § 5°, do artigo 40, no sentido dc que a 
concessão de garantia acima dos limites fixados pelo Senado Federal 
.será considerada nula.

Também é defesa a concessão de garantia por parte das entidades 
da Administração Pública indireta, bem como pelas suas empresas 
controladas e subsidiárias, excluída tal possibilidade até mesmo com 
relação aos seus recursos provenientes dc fundos (§ 6°, do artigo 40).

Entretanto, poderá ser concedida garantia ou prestada contraga
rantia por empresa controlada para com suas próprias subsidiárias ou 
para com suas próprias controladas, assim como instituições finan
ceiras poderão conceder garantia às empresas nacionais (incisos 1 e II, 
do § 7", do artigo 40).

A LRF detcimina no § 8”, qtic as disposições contidas nesse artigo 40, 
ora cm comentário, não terão ajilicação quando a garantia for prestada por 
instituições financeiras estatais, uma vez que cias deverão obscivar as 
nonnas aplicáveis às instituições financeiras privadas, constantes da 
legislação peitincntc (inciso I)̂ "''', do mesmo modo qiic se excetua do 
disposto no presente artigo a concessão dc garantia pela União às empresas 
de natureza financeira que forem por ela controladas direta e indiretamente, 
e que efetuem operações de seguro de crédito concernentes à exportação 
(inciso IT), a fim de que os importadores, podendo contar coin este aval 
federal, sintam-sc mais seguros ao realizarem a transação.

"■'Nü dizer dc Rcgis dc Oliveira: “O parágrafo 1" do art. 173 da Constituição é 
bastante claro ao estabelecer que as empresas estatais que explorem  atividade 
zzz7.z:\'.:c^. nu muaniu ju iio ieu  ue u iieiio  privaoo das demais
em presas pailiciilares, inclusive no tocante à m atéria trabalhista e tributária. Logo, 
não poderia a lei criar qualquer obstáculo ao livre funcionam ento dc tais entidades, 
sc a Constituição não o fez” (Responsabilidade..., p. 77).



0  artigo 40 traz ainda outras determinações tendentes a punir os 
entes federativos que se apresentaram inadimplentes, forçando os seus 
garantidores a arcarem com o valor da dívida contraída e, ao mesmo 
tempo, procurando evitar que a benevolência destes entes garantidores 
seja alvo de futuros pedidos dc concessão de garantia por parte dos 
mesmos entes inadimplentes, que sequer tenham saldado o débito 
anterior para com os primeiros.

0Yseu_^_9" cstabelc£.c.que. a. União ou o Estado que, em razã£de 
uma garantia concedida a outro ente federativo, tiver que honrar a dí- 
Vida deste último, poderá condicionar o recebimento das transfercn- 
'ciãs constifüciõnãTs de recursos a efe^destinadas ao ressarcimento ^o 
pa gamenro e fe tuado.

' Crg~TD^ dctennina qiic o referido ente inadimplente terá suspenso 
o seu acesso a novos créditos e refinanciamentos até que_a dívida 
assümi’dcã”pcío ente federativo garantidor da operação dc crédito tcnjia 
sTcfó total mente li quidadaT^."^

Encerrando o capítulo referente à dívida c ao endividamento, a 
LRF ainda cuida dos restos a pagar, em seu artigo 42, buscando evitar 
que um agente público contraia despesas no final de seu mandato de 
forma irresponsável, uma vez que apenas o próximo gestor da coisa 
pública teria que se preocupar com as novas obrigações contraidas.

O capuí do mencionado artigo proíbe os agentes públicos titula
res de todos os Poderes e de todos os órgãos constantes do artigo 20, 
da LRF, dc contraírem nos dois últimos quadrimestres de seu mandato 
obrigações qnc dêem origem a despesas que não possam ser cumpri
das na íntegra dentro dele, ou cujas parcelas atinjam o exercício 
financeiro seguinte, sem que existam nele disponibilidades de caixa 
suficientes ao scii adimplemcnto.*'’"

Como salienta Máicio Novaes Cavajçanti; “Cria-se o sistema do s o c o it o  com 
restituição. Este c. a nosso ver, um sinal dc segurança aos investidores e ao mercado 
financeiro, de que não liaverá inadimplência c qiic cntc inadimplente sciá garantido, 
mas sancionado e cobrado. É a declaracão nonnativa dc auc ncniiiim ente da Federação 
poderá declarar unilatcralniente moratória c, caso venha a fazê-lo, o compromisso será 
honrado, mas o ente será cobrado e ate sancionado” (I-umhmentos..., p. 120).
A respeito dessa proibição referente aos rc.stos a pagar, veja os julgados do TCU: 
D ecisões do Plenário n" 1068/2001, 797/2002 c 546/2002.



Fixa 0 § único, do artigo 42, qiic, para a apuração da efetiva 
disponibilidade ilo caixa existente, serão considerados os encargos c 
despesas compromissadas a pagar até o fiiuil (grifo nosso) do cxcrci- 
cio rinanceiro"'^ ou ,seja, todos os compromissos assumidos c que 
devam ser pagos ale o final do exercício financeiro deverão scr leva
dos em conta para se saber qual c a verdadeira disponibilidade dc cai
xa, pois a disponibilidade momentânea não relletc necessariamente a 
realidade do fmal do exercício.

Despesas novas ao final do mandato dos agentes públicos 
somente poderão ser realizadas se houver reais disponibilidades de 
caixa, cuja existência será evidenciada pelo pagamento no final do 
exercício financeiro de todas as despesas anteriormente compro
missadas.

A Lei n° 10.028, dc 19 de outubro de 2000, tipifica como crime, 
em seu artigo 2°, o dcscumprimento desses dispositivos da LRF 
relativos aos restos a pagar, inserindo no Código 1’enal os artigos 359- 
B, 359-C e 359-F.

257 Vide julgado do TCU; Decisão n° 1530/2002-Plenário.


