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CONCEITO DE DÍVIDA CONSOLIDADA  

OU FUNDADA 

(LRF, art. 29, inciso I e § 3º) 

2 

•Montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, 

assumidas em virtude de leis, contratos, convênios 

ou tratados e da realização de operações de 

crédito, para amortização em prazo superior a 

doze meses e para prazo inferior a doze meses 

cujas receitas tenham constado do orçamento, 

bem como os precatórios judiciais não pagos 

durante a execução do orçamento em que 

houverem sido incluídos. 

Revogação tácita do 
conceito de dívida 

fundada da Lei 4320/64: 
independe de prazo 

Exceto ARO e Restos a 
Pagar 



Conceito Operação de Crédito  

Compromisso financeiro 
assumido em razão de: 

abertura de crédito 

emissão e aceite de título 

aquisição financiada de bens 

recebimento antecipado de 
valores da venda de bens e 
serviços 

arrendamento mercantil  

operações assemelhadas, 
inclusive com o uso de 
derivativos financeiros. 

assunção 

reconhecimento 

confissão de dívidas  

 

Operações equiparadas 
 

mútuo 

CONCEITO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 
(LRF, art. 29, inciso III e § 1º do art. 29) 

 



Equiparam-se a Operações de Crédito e estão VEDADAS: 

 
Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou 
contribuição cujo fato gerador não tenha ocorrido; 

 
O 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; 
 
A 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, não se 
aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;  
 
 
A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com 
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. 
 

CONCEITO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 
(LRF, art. 37 e 38)  

 

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a 
atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as 
exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes: 



Dívida Consolidada Líquida 

 
Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
................ 
VI - em relação aos créditos decorrentes do direito dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, de participação governamental 
obrigatória, nas modalidades de royalties, participações especiais e 
compensações financeiras, no resultado da exploração de petróleo e gás 
natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental ou zona 
econômica exclusiva: 
a) ceder direitos relativos a período posterior ao do mandato do chefe do 
Poder Executivo, exceto para capitalização de Fundos de Previdência ou 
para amortização extraordinária de dívidas com a União; 
b) dar em garantia ou captar recursos a título de adiantamento ou 
antecipação, cujas obrigações contratuais respectivas ultrapassem o 
mandato do chefe do Poder Executivo. 

CONCEITO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 
(RSF 43/2001, art. 5º, VI) 

 



Dívida Consolidada Líquida 

Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem 

ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, 

prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma. 

(MCASP, 2013, p.212)  

Ressalte-se que as operações de crédito nem sempre envolvem o usual 

crédito junto a uma instituição financeira com o consequente ingresso de 

receita orçamentária nos cofres públicos, como, por exemplo, nos casos de 

assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas.  

(IFAC, 2010, p. 535) 

Obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da 

entidade em que: 

(a) por meio de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas 

publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade 

tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades; e 

(b) em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras 

partes de que cumprirá com essas responsabilidades. 

ESSÊNCIA SOBRE A FORMA 
(NBC T 16.5-Registro Contábil, item 22)  



Características comuns de uma Operação de Crédito 

 

 

 

 

 

 

Diferimento no tempo = Recebimento de recursos 
financeiros, bens, ou prestação de serviços 
 

Existência de risco de não adimplemento de obrigações  
                  

Compromisso financeiro = contrato (formal ou não) ou 
título 
 
 

1 

Impactos: - Reconhecimento de um passivo = aumento do endividamento  
                   - Juros explícitos ou implícitos, deságio e demais encargos financeiros 

2 

3 

ESSÊNCIA DA  OPERAÇÃO DE CRÉDITO  
(MCASP e MDF) 

 



Dívida Consolidada Líquida 

 
MÚTUO 

 

 
EMISSÃO E ACEITE DE TÍTULO 

 

 
ABERTURA DE CRÉDITO 

 

 
RECEBIMENTO ANTECIPADO PELA 

VENDA A TERMO DE BENS E 

SERVIÇOS 

 

Elaboração própria. 



Dívida Consolidada Líquida 

 
AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS 

 

 
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) 

 

Elaboração própria. 



Dívida Consolidada Líquida 

 
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (TRIBUTO, CONTRIBUIÇÃO, ROYALTIES) 

 

 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO COM FORNECEDOR USANDO TÍTULO 

DE CRÉDITO 

 

Elaboração própria. 



Dívida Consolidada Líquida 

 
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS 

 

Elaboração própria. 

 
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO CASO DO PLANO SAFRA 

 



Dívida Consolidada Líquida 

“Derivativo é um instrumento financeiro ou outro contrato dentro do alcance 

desta Norma (...) com todas as três características seguintes: 

  

(a) o seu valor altera-se em resposta à alteração na taxa de juros 

especificada, preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, taxa de 

câmbio, índice de preços ou de taxas, avaliação ou índice de crédito, ou outra 

variável, desde que, no caso de variável não financeira, a variável não seja 

específica de uma parte do contrato (às vezes denominada subjacente); 

  

(b) não é necessário qualquer investimento líquido inicial ou investimento 

líquido inicial que seja inferior ao que seria exigido para outros tipos de 

contratos que se esperaria que tivessem resposta semelhante às alterações 

nos fatores de mercado; e  

 

(c) é liquidado em data futura.” 

CONCEITO DE DERIVATIVO 
(NBC TG 38-Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração )  



Dívida Consolidada Líquida 

 
SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA POR MEIO DE FIDC 

 

Elaboração própria. 



Dívida Consolidada Líquida 

 
SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA COM EMISSÃO DE DEBÊNTURES 

Elaboração própria. 



Dívida Consolidada Líquida 

“Quando os recebíveis são vendidos a uma SPE, há um risco moral 

representado pelo incentivo para ampliar o crédito, já que as empresas não 

arcam com o custo total de inadimplência. Isso pode resultar em seleção 

adversa já que as empresas com recebíveis de menor qualidade são mais 

propensas a querer vendê-los. Quando os recebíveis são vendidos, a 

empresa não tem mais o fluxo de caixa futuro das contas a receber. Isto 

pode resultar em risco porque quando a demanda pelo produto subjacente 

aos recebíveis diminui, o emitente pode enfrentar restrições de caixa. 

Finalmente, as regras da contabilidade aplicáveis à securitização exigem o 

desreconhecimento dos recebíveis, uma vez que são transferidos para a 

SPE. Esta contabilidade cria problemas de informação assimétrica porque a 

exposição ao risco da empresa é opaca para os seus proprietários.  

 

(Dechow et al (2009), p. 1)” 

RISCOS DA SECURITIZAÇÃO  



AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 

CRÉDITO 
                                                                       



LEI COMPLEMENTAR nº 148, de 25/11/2014 
                                                                       
Art. 10.  O Ministério da Fazenda, mediante ato normativo, estabelecerá 
critérios para a verificação prevista no art. 32 da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000, diretamente pelas instituições financeiras de que 
trata o art. 33 da citada Lei Complementar, levando em consideração o valor 
da operação de crédito e a situação econômico-financeira do ente da 
Federação, de maneira a atender aos princípios da eficiência e da 
economicidade.  
 
Parágrafo único.  Na hipótese da verificação prevista no caput, deverá o 
Poder Executivo do ente da Federação formalizar o pleito à instituição 
financeira, acompanhado de demonstração da existência de margens da 
operação de crédito nos limites de endividamento e de certidão do Tribunal 
de Contas de sua jurisdição sobre o cumprimento das condições nos termos 
definidos pelo Senado Federal.  
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DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL (em % do PIB) 

Fonte: Banco Central. Elaboração: Pedro Jucá.  
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DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA DOS ESTADOS (em R$, ago de 2016) 

Fonte: Site do BC e SICONFI, RGF, Demonstrativo da Dívida Consolidada. Site do MS. Elaboração própria. 
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PRECATÓRIOS DOS ESTADOS (em R$, dez de 2013) 

Fonte: SISTN, RGF, Demonstrativo da Dívida Consolidada e sites dos TJs. Elaboração própria.  



• Critério de caixa incentiva  crescimento de Restos a Pagar (não 

entram na conta da Dívida Consolidada ou Fundada, integram a 

Dívida Flutuante) 

21 

Regime de caixa e Restos a Pagar 

Fonte: Siafi. Elaboração; TCU, Apresentação das Contas de Governo 2014 

RESTOS A PAGAR 
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DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (em R$ milhões, de 2015) 

Fonte: SICONFI, RREO. Elaboração: Pedro Jucá.  

• Indício de não registro de despesas e passivos correspondentes junto 

a fornecedores. 

 



• Dos haveres financeiros devem ser deduzidos os Restos a Pagar 

Processados 

• Dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, 

as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. 

Dívida Consolidada Líquida CONCEITO DE DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 
(RSF 43/2001, art. 2º, V) 

MDF (c/c LRF, art. 42) 



LIMITES PARA A DÍVIDA CONSOLIDADA  
(RSF 40/2001) 

 

Limite  (/ RCL)     Trajetória de 15 anos 

UNIÃO --- 

    
  ESTADOS 2,0 Reduz 1/15 do excedente inicial a cada ano. 

MUNICÍPIOS 1,2 Reduz 1/15 do excedente inicial a cada ano. 

ESFERA DE GOVERNO 
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--- 

• No conceito bruto ou líquido, em % da Receita Corrente Líquida: opção 

pelo conceito líquido 
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SEPARAÇÃO FISCAL-MONETÁRIA 

 

Gestão da Dívida Pública Federal  STN 

X 

Política monetária  BC  efetua operações de compra e venda de títulos da 

Dívida Pública Mobiliária Federal interna - DPMFi no mercado secundário 

 

• Rentabilidade da carteira de títulos: = a do mercado 

 

• Quando títulos na carteira do BCB vencem  Tesouro Nacional emite 

títulos para repactuar o montante equivalente ao principal dessa dívida  

vedada e emissão de títulos em favor da autoridade monetária referente 

aos juros correspondentes.  
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• BC incluído na Dívida  inclui  atividades quase fiscais, como troca de 

ativos ilíquidos por líquidos, aceitação de garantias incomuns, aquisição 

de reservas internacionais e/ou de títulos de instituições financeiras, que 

geram resultados positivos ou negativos. 

 

• Operações compromissadas  uma instituição tem sobra de recursos 

para emprestar e remunerar por um dia e outra precisa captar, por taxa 

próxima à taxa básica da economia, utilizando títulos públicos federais 

como garantia 

 

 Ex: BC adquire divisas, aumenta o seu ativo e a liquidez na economia e 

enxuga vendendo títulos do TN  Dívida Líquida permanece constante, 

pois o ativo adquirido (reservas internacionais), anula o passivo emitido 

(títulos públicos).  

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 
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OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DO BANCO CENTRAL 

 (em R$ milhões) 

Fonte: Banco Central. Elaboração própria.  
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CONCLUSÃO 
                                                                       
• A transparência da dívida pública é insuficiente porque historicamente as 

dívidas não estão todas registradas, obrigando a assunção de “esqueletos” 

posteriormente. 

 

• Os principais problemas de transparência são: 

- Burla ao conceito de operação de crédito: securitização da dívida, na 

essência, é uma operação de crédito. 

- Dívida “abaixo da linha” não é completa; 

- Na União, conceito líquido : não considera as operações compromissadas 

com títulos do Tesouro. 

- Nos estados e municípios, não registro de precatórios; 

- Nos Estados, não registro de despesas e correspondentes passivos, o que 

resulta em valores elevados de Despesas de Exercícios Anteriores; 

- Na União, valor elevado de Restos a Pagar (e “restos a fazer”); 

- Autorização de contratação de operação de crédito por instituição 

financeira. 
29 
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