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Resumo 

 

Esta dissertação versa sobre o controle do endividamento dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, analisando as questões jurídicas daí decorrentes em face da sua autono-

mia. São examinados em primeiro lugar conceitos e classificações relacionados à dívida 

pública. Posteriormente, é exposta a relevância do endividamento para a atividade finan-

ceira dos entes subnacionais, e as razões que tornam necessário o seu controle pela União, 

a fim de preservar a estabilidade econômica. Noutro giro, são analisados os quatro métodos 

de controle do endividamento dos entes subnacionais vigentes em diferentes países, com o 

aprofundamento dos métodos vigentes no Brasil. Por fim, após incursão histórica na evolu-

ção da dívida dos entes subnacionais, analisam-se dispositivos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal cuja constitucionalidade é discutível por ferir a autonomia dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

Palavras-chave: Dívida pública, federalismo fiscal, autonomia financeira, controle do endi-

vidamento público, responsabilidade fiscal. 
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Abstract 

 

This dissertation is about the control of borrowing of the States, Federal District and Mu-

nicipalities and analyses legal issues arising therefrom in light of their autonomy. Firstly, 

concepts and classification related to the public debt are analyzed. Later, the relevance of 

borrowing for the financial activity of subnational governments and the reasons that make 

its control by the Federal government necessary in order to preserve economic stability are 

exposed. In another turn, the four methods of borrowing control of the subnational gov-

ernments in force in different countries are analyzed and the methods in force in Brazil are 

deepened. Finally, after the historical raid in the evolution of debt of the subnational gov-

ernments, provisions of the Fiscal Responsibility Act, which constitutionality is questiona-

ble for violating the autonomy of the States, Federal District and Municipalities are also 

studied. 

 

Keywords: Public debt, fiscal federalism, financial autonomy, control of public borrowing, 

fiscal responsibility.  
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I. Introdução 

 

A Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em que permite que os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios endividem-se para o cumprimento das competências que 

lhes foram atribuídas, estabelece mecanismos para o controle da sua dívida. Tal controle é 

matéria de relevância nacional, na medida em que o endividamento desmedido dos entes 

subnacionais causa impacto na estabilidade econômica do País, obrigando o governo cen-

tral, em situações extremas, a assumir a dívida dos entes subnacionais, como já ocorreu no 

Brasil em três oportunidades. 

Não se pode perder de vista, por outro lado, que o País é uma República Federati-

va, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (CF, 

art. 1º, caput). A organização político-administrativa da Federação compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos (CF, art. 18). Para a manu-

tenção do modelo federativo, é imprescindível que as entidades subnacionais sejam dota-

das de autonomia financeira para o cumprimento das competências que lhes foram consti-

tucionalmente atribuídas. 

Nesse passo, o endividamento é um importante mecanismo de gestão de recursos 

e instrumento de política financeira. No entanto, o crédito público não é a única forma pela 

qual se viabiliza a autonomia financeira dos entes públicos (que podem arrecadar receitas 

tributárias, conforme a competência constitucionalmente prevista, entre outros tipos de 

receita), admitindo-se, portanto, a imposição de limites para o endividamento, como forma 

de assegurar a estabilidade econômica. 

Com isso em mente, a dissertação versará sobre o controle do endividamento dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, analisando as questões jurídicas daí decor-

rentes em face da sua autonomia financeira. 

Como se verá adiante, enquanto a dívida pública é estática, pois se refere a um 

conjunto de obrigações do ente público, o endividamento é dinâmico, na medida em que 

diz respeito à prática de atos para a contração da dívida. O objeto dessa dissertação abran-

ge, assim, o controle do endividamento, e não o controle da dívida, pois, a nosso ver, as 

restrições impostas aos entes da Federação referem-se, em última instância, aos atos ten-

dentes à contração da dívida. 
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Isso porque existem restrições que se referem expressamente ao endividamento, 

pois se voltam à prática de atos relativos à contração da dívida. Um exemplo é a restrição 

imposta às operações de crédito externo, que precisam ser aprovadas pelo Senado Federal 

antes de serem contratadas. Por outro lado, existem restrições que se referem nominalmen-

te à dívida, e não ao endividamento. É o caso, v.g., dos limites globais para o montante da 

dívida consolidada dos entes, a que faz referência o inciso VI do art. 52 da Constituição. 

Entendemos ser mais correto, mesmo nestes casos, dizer que o controle se refere ao endi-

vidamento, e não à dívida, pois, na hipótese aventada, a imposição de limites à dívida con-

solidada determina, em última ratio, que não podem ser praticados atos tendentes a elevá-

la a patamares acima dos fixados em resolução do Senado Federal. 

Dessa forma, optamos terminologicamente por descrever o objeto da dissertação 

como o controle do endividamento (e não da dívida) dos entes subnacionais, contrapondo 

tal controle com a autonomia destes. 

A dissertação examinará, em primeiro lugar, os conceitos de déficit, crédito públi-

co, empréstimo público, operações de crédito, endividamento e dívida e déficit. Além dis-

so, serão analisadas as diferentes classificações da dívida (consolidada, flutuante, interna, 

externa, mobiliária etc.). Tais conceitos serão utilizados ao longo de toda a dissertação, 

razão pela qual é necessário explicá-los desde o início. Igualmente, as diferentes classifica-

ções da dívida serão úteis para demonstrar a diferença de regime jurídico existente no con-

trole de cada uma de suas espécies. 

Posteriormente, serão analisadas as relações entre o federalismo fiscal e o endivi-

damento, contrapondo a importância deste na atividade financeira dos entes subnacionais e 

as razões pelas quais o ente central deve zelar pelos níveis da dívida dos entes subnacio-

nais. 

Na sequência, serão examinados os quatro métodos distintos de controle do endi-

vidamento dos entes subnacionais, a saber: controle pelo mercado, controle cooperativo, 

controle mediante normas jurídicas e controle administrativo. Nesse cenário, foram identi-

ficados os métodos de controle do endividamento adotados por outros países, comparando-

os com o sistema adotado no Brasil, que se baseia, segundo pensamos, no controle median-

te normas jurídicas e no controle administrativo. 

Na análise do controle do endividamento dos entes subnacionais vigente no Bra-

sil, serão delimitadas as competências do Senado Federal e do Congresso Nacional para 
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legislar sobre o controle do endividamento dos entes subnacionais. Pode-se afirmar a esse 

respeito que o constituinte demonstrou considerável preocupação com a regulação dos li-

mites da dívida pública e do controle das operações de crédito e concessão de garantias. 

Contudo, a delimitação do conteúdo dos atos normativos a serem editados pelo Senado 

Federal e pelo Congresso Nacional deixa margem a dúvidas e, por conseguinte, as compe-

tências normativas dessas casas legislativas podem eventualmente sobrepor-se. Ainda nes-

se sentido, serão analisadas normas de controle do endividamento dos entes subnacionais 

previstas na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas Resoluções SF 40 e 43, 

ambas de 2001. Também será analisado o controle administrativo, previsto em sede consti-

tucional (autorização do Senado Federal para a contratação de operações de crédito externo 

e intervenção federal ou estadual em caso de inadimplência da dívida consolidada) e na Lei 

de Responsabilidade Fiscal (competências atribuídas ao Ministério da Fazenda e ao Banco 

Central do Brasil). 

Noutro giro, traçaremos um panorama histórico da evolução da dívida dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios (inclusive os seus refinanciamentos pela União), 

ressaltando o incremento da sua relevância e do nível de controle exercido pelo governo 

federal no decorrer dos anos. Essa incursão histórica é relevante para melhor compreender 

os motivos e o contexto que levaram o governo federal a adotar medidas mais severas para 

controlar as contas dos entes subnacionais, positivadas no sistema jurídico no segundo 

mandato do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, como a Lei de Responsa-

bilidade Fiscal e as Resoluções do Senado Federal 40 e 43, de 2001. Com o subsídio desse 

panorama histórico, serão enfrentadas as questões a respeito do controle do endividamento 

público em face da autonomia financeira dos entes subnacionais que surgiram com o ad-

vento da LRF. 

Por conseguinte, será examinada a (in) constitucionalidade do disposto no art. 35 

da LRF, que veda a realização de operações de crédito entre os entes da Federação. Na 

mesma medida, será analisada a possibilidade e/ou a extensão do controle exercido pelo 

Ministério da Fazenda, previsto no art. 32 da LRF, e pelo Banco Central do Brasil, previsto 

no art. 38, § 2º da LRF, na contratação de operações de crédito pelos entes subnacionais. 

Ainda nesse contexto, a dissertação analisará a competência prevista no ordena-

mento para a edição de normas de contabilidade pública, a fim de harmonizar, padronizar e 

consolidar as contas públicas. A edição de tais normas é relevante para o controle da dívida 

pública, pois, dependendo do conteúdo do ato normativo, determinada operação deverá ou 
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não ser computada na dívida para cálculo dos limites. Diante disso, a dissertação estudará a 

(in) constitucionalidade do art. 50, § 2º da LRF, que atribui ao órgão central de contabili-

dade da União (STN) a competência para editar normas gerais sobre a matéria, enquanto 

não implantado o Conselho de Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da LRF. 

Ao final, serão apresentadas as conclusões obtidas no decorrer do trabalho. 
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IX. Conclusões 

 

A dissertação buscou examinar o controle do endividamento dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios, analisando as questões jurídicas daí decorrentes em face da 

sua autonomia financeira. Isso porque, como visto na dissertação, o endividamento dos 

entes subnacionais causa tensões nas relações entre os entes federativos, colocando em 

atrito, de um lado, a responsabilidade do ente central pela manutenção da estabilidade e do 

crescimento econômico e, de outro lado, a autonomia financeira dos entes subnacionais, 

que lançam mão do endividamento para exercer tal autonomia de forma plena. 

Deveras, vimos que o endividamento excessivo dos entes subnacionais causa im-

pactos na estabilidade e no crescimento econômico. Em momentos de crise, não é inco-

mum ocorrem federalizações da dívida dos entes subnacionais, com o socorro financeiro 

concedido pelo ente central (bailout) em condições bastante vantajosas para aqueles. Tanto 

é que no Brasil houve três grandes refinanciamentos das dívidas dos Estados e dos Municí-

pios pela União, em período inferior a uma década. Tais condições criam enormes dificul-

dades para que o ente central consiga cumprir suas políticas. 

Em vez de conceder socorro financeiro aos entes subnacionais, a preferência do 

ente central é que estes procedam ao ajuste fiscal o quanto antes. Nesse passo, é de interes-

se do ente central impor limites e restrições orçamentárias aos entes subnacionais, para 

evitar possíveis refinanciamentos de suas dívidas. 

O controle da dívida dos entes subnacionais, porém, deve ser exercido dentro dos 

limites previstos no sistema jurídico vigente, em respeito à autonomia dos entes subnacio-

nais e ao pacto federativo. Como visto, o endividamento é muito importante para a auto-

nomia financeira dos entes subnacionais, pois constitui um mecanismo de gestão de recur-

sos (suprindo insuficiências momentâneas de caixa ou fazendo valer a equidade entre gera-

ções, pela distribuição ao longo do tempo de encargos de despesas públicas que geram 

recursos, utilidades e benefícios para gerações futuras, como as despesas de capital) e um 

instrumento de política financeira (visando à concretização de políticas anticíclicas). Nessa 

linha, a Constituição de 1988 permite expressamente que os entes públicos se endividem, 

desde que respeitados os limites e condições estabelecidos nas Resoluções do Senado Fe-

deral, entre outros. 
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Existem quatro formas de controle do endividamento dos entes subnacionais, a 

saber: controle pelo mercado, controle cooperativo, controle por meio de normas jurídicas 

e controle administrativo. No Brasil, segundo pensamos, vigem duas formas de controle: o 

controle por meio de normas jurídicas, que podem ser constitucionais e infraconstitucionais 

(previstas em leis complementares ou em resoluções do Senado Federal), e o controle ad-

ministrativo, correspondente à aprovação das operações de crédito externo dos entes fede-

rativos pelo Senado Federal (CF, art. 52, V), à intervenção federal ou estadual em caso de 

inadimplemento da dívida consolidada (CF, art. 34, V, “a” e art. 35, I), ao monitoramento 

das operações de crédito (internas ou externas) dos entes subnacionais pelo Ministério da 

Fazenda (LRF, art. 32) e à condução de processo competitivo por parte do Banco Central 

do Brasil para a contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentá-

ria pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios (LRF, art. 38, § 2º). 

O conflito aparente entre as competências normativas do Senado Federal (via re-

solução) e do Congresso Nacional (via lei complementar) para regular a dívida pública 

deve ser solucionado pelo critério da especialidade. Assim, a competência especial do Se-

nado Federal, elencada nos incisos VI a IX do art. 52 da Constituição, e que prescinde da 

sanção do Presidente da República, derroga a competência geral do Congresso Nacional 

relativa à dívida pública. Por conseguinte, a matéria discriminada nos incisos VI a IX do 

art. 52 da Constituição não pode ser veiculada por meio de lei complementar.  

Os métodos de controle do endividamento dos entes subnacionais vigentes no 

Brasil nos parecem adequados, ante as peculiaridades da Federação brasileira. Segundo 

pensamos, as barganhas políticas tenderiam a prevalecer sobre a condução da política ma-

croeconômica, o que prejudicaria a aplicação do controle cooperativo no País. No mesmo 

passo, o controle pelo mercado também não seria eficiente, como se verifica da experiência 

história brasileira, pautada pelo descontrole das contas dos entes subnacionais e pela gestão 

fiscal irresponsável na ausência de imposição de regras fiscais rígidas. 

O controle normativo evita a influência de questões políticas na aplicação do con-

trole, após a positivação da norma no sistema. Porém, o controle normativo apresenta uma 

grave externalidade que deve ser levada em consideração, a saber, o contorno das normas 

por meio de práticas e expedientes contábeis que visem a burlar as regras que determinam 

quais obrigações devam ser computadas como dívida, para efeito da aplicação dos limites. 

A instauração definitiva do Conselho de Gestão Fiscal a que alude o art. 67 da LRF, órgão 
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que seria responsável pela edição de normas de contabilidade pública, seria uma forma de 

mitigação desta externalidade. 

A atribuição ao Senado Federal do controle administrativo, em relação às opera-

ções de crédito externo, e as hipóteses de intervenção em caso de inadimplência da dívida 

consolidada, também nos parecem medidas acertadas do legislador constituinte, tendo em 

vista as implicações que as operações de crédito externo podem trazer para o País. Contu-

do, não existe no ordenamento nacional lei complementar que determine o que venha a ser 

dívida externa, inexistindo segurança jurídica quanto à definição de quais operações de 

crédito devam se submeter ao crivo do Senado Federal. As resoluções do Senado Federal, 

nesse passo, não se prestam a este fim, pois, a nosso ver, o Senado Federal não pode, por 

meio de tais atos normativos, definir os contornos de sua competência, que lhe foi consti-

tucionalmente atribuída. Caberia à lei complementar a que alude o art. 163, II da Constitui-

ção definir o conceito de dívida externa. 

Ainda no que tange ao controle administrativo, entendemos que o Ministério da 

Fazenda não tem competência para autorizar operações de crédito dos entes da Federação, 

como pode fazer crer, à primeira vista, o art. 32 da LRF. Tal competência foi atribuída pela 

Constituição exclusivamente ao Senado Federal, e, ainda, apenas no que tange às opera-

ções externas de crédito de interesse dos entes da Federação, inclusive da União. Submeter 

operações de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à prévia aprovação 

de órgão que compõe a administração direta federal configura ingerência indevida e exces-

siva na autonomia financeira dos entes subnacionais, e é inconstitucional, segundo pensa-

mos. 

Assim, a competência do Ministério da Fazenda prevista no art. 32 da LRF deve 

ser interpretada restritivamente, no sentido de limitar-se ao monitoramento das operações 

de crédito dos entes subnacionais (inclusive para compilação e divulgação dos dados a elas 

relativos), mediante análise formal dos limites e condições, os quais, uma vez comprova-

dos, levam à “aprovação” imediata da operação. Se não forem observados os limites e con-

dições pelo ente da Federação, deve ser negado seguimento à operação. Todavia, o Minis-

tério da Fazenda não pode exercer nenhum tipo de ingerência no mérito da contratação. 

No mesmo passo, o art. 28 da Resolução SF 43, de 2001 viola o quanto disposto 

no art. 52, V da Constituição, pois submete à autorização específica do Senado Federal não 

apenas as operações de crédito externo, como também a emissão de títulos, de emissão de 

debêntures ou assunção de obrigações por entidades controladas. 
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Por outro lado, o controle administrativo exercido pelo Banco Central, na forma 

do art. 38, § 2º da LRF, não nos parece inconstitucional. Nesse sentido, o Banco Central 

deve apenas zelar para que prevaleça a melhor proposta dentre as apresentadas pelas insti-

tuições financeiras participantes do certame, a fim de coibir irregularidades. O Banco Cen-

tral não tem competência, porém, para autorizar ou proibir as operações de crédito por an-

tecipação de receita orçamentária. 

Durante o regime militar, com a centralização financeira (assim entendido o au-

mento das receitas da União e de sua influência nos gastos dos Estados e dos Municípios), 

o padrão de financiamento dos entes subnacionais voltou-se para o endividamento, em 

razão do enorme acesso a fontes de crédito interno e externo. Essa política de crescimento 

com endividamento revelou-se insustentável com o tempo, especialmente em decorrência 

das restrições ao crédito externo oriundas da crise na década de 1980. Além disso, com a 

escassez dos recursos e o ajuste fiscal implementado pela União após o acordo com o Fun-

do Monetário Internacional em 1982 – que ocasionou a restrição às transferências da União 

para os demais entes federativos, dificultando o financiamento do setor público pelo endi-

vidamento interno –, os Estados se viram em grandes dificuldades para superar a crise fis-

cal. 

Essa situação de crise culminou com os três refinanciamentos das dívidas dos Es-

tados e dos Municípios pela União. O terceiro destes refinanciamentos, consubstanciado na 

Lei 9.496, de 1997 e na Medida Provisória 2.118-31, de 2001, veio no bojo de uma série de 

medidas adotadas pela União para se colocar em prática no Brasil a cultura do ajuste fiscal 

e a busca pelo desenvolvimento autossustentado. Nesse programa de refinanciamento, os 

entes subnacionais assumiram compromissos para adotar medidas que reduzissem o fator 

dívida/renda líquida, aumentar o superávit comercial, reduzir o gasto com a folha de pa-

gamentos e privatizar empresas públicas. 

Nesse período, visando a evitar novos refinanciamentos, a União passou a adotar 

medidas mais severas para endurecer o controle do endividamento dos entes subnacionais, 

como, v.g., a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 2000). 

A LRF estabelece uma série de regras sobre o exercício da arrecadação tributária, controle 

de despesas, limitação de empenhos etc. Noutro giro, além das competências atribuídas ao 

Ministério da Fazenda e ao Banco Central no que tange ao controle administrativo do en-

dividamento dos entes subnacionais (mencionadas anteriormente), a LRF vedou, em seu 
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art. 35, a realização de operações de crédito entre os entes federativos, com o intuito de 

impedir novos refinanciamentos da dívida dos entes subnacionais pela União. 

A nosso ver, na tentativa de evitar que novos excessos da dívida dos Estados e dos 

Municípios sejam transferidos à União, o art. 35 da LRF é desproporcional e desarrazoado, 

pois proíbe de forma genérica as operações de crédito entre os entes da Federação, i.e., 

tanto operações consideradas de risco quanto operações imprescindíveis para a concretiza-

ção do federalismo cooperativo brasileiro. Ao não fazer distinção entre as operações de 

crédito, proibindo-as amplamente, o art. 35 da LRF passou dos limites inerentes a seus 

objetivos e fere a autonomia financeira dos entes da Federação. 
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