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RESUMO 

 

Em tempos de pandemia, e até mesmo antes dela, muito se discute sobre as formas de 

arrecadação pela União e entes federados. Há grande dificuldade em se arrecadar tributos 

com a redução da atividade econômica, além da inadimplência dos contribuintes, item 

comum ao longo da história. 

Este trabalho discute uma forma de acelerar a arrecadação de tributos atrasados, que 

tenham sido objeto de parcelamento, por meio da securitização destes recebíveis, pela 

cessão definitiva e de forma que não tenha recurso contra a União ou ente subnacional 

que tenha cedido tais créditos. 

A securitização pode se mostrar como opção viável para acelerar o ingresso de recursos 

atualmente empoçados na dívida ativa, liberando esses recursos para diversas frentes de 

políticas públicas. Mostramos ainda que instrumentos comumente utilizados, como o 

Refis, ou programas de parcelamento de dívidas tributárias, têm histórico de pouca 

eficácia.  

Apresentamos diferentes operações de securitização realizadas no Brasil e no exterior, e 

os desafios enfrentados por elas, inclusive os ligados ao marco regulatório insuficiente. 

Discutimos o marco regulatório pertinente e as propostas até então em discussão no 

Congresso.  

Esperamos que este trabalho suscite a discussão entre as diferentes partes envolvidas e 

interessadas neste instrumento, principalmente o Poder Legislativo, que pode viabilizar a 

securitização por meio de leis claras e após amplo debate com a sociedade. 

 

Palavras-chave: Securitização. Dívida pública. Dívida ativa. Impostos atrasados. 

Parcelamento de dívidas tributárias. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In times of pandemic, and even before it, there is a lot of discussion about forms of 

collection by the Union and federated entities. There is great difficulty in collecting taxes 

with the reduction of economic activity, in addition to the default by taxpayers, a common 

item throughout history. 

This paper discusses a way to accelerate the collection of overdue taxes, which have been 

subject to installments, through the securitization of these receivables, through definitive 

assignment and in a way that doesn´t have recourse against the Federal Government or 

subnational entity that has assigned these credits. 

Securitization may prove to be a viable option to accelerate the inflow of resources 

currently pooled in the active debt, freeing resources for different fronts of public policies. 

We also show that commonly used instruments, such as Refis, or tax debt installment 

programs, have a history of little effectiveness. 

We present different securitization operations carried out in Brazil and abroad and the 

challenges they face, including those related to an insufficient regulatory framework. We 

discussed the relevant regulatory framework and the status of its processing in Congress. 

We hope that this paper will raise discussion among the different parties involved and 

interested in this instrument, especially the Legislative Power, which can make 

securitization feasible with clear and widely debated laws. 

 

Keywords: Securitization. Public debt. Taxes in arrears. Payment of taxes in arrears in 

installments. 
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Introdução 
 

A gestão das finanças públicas tem demonstrado cada vez mais importância, não somente para 

a administração pública, como também para a sociedade, pois é notório que a atividade 

financeira do Estado é que viabiliza as políticas públicas que, por sua vez, atendem às 

necessidades da sociedade.  

Assim, o papel da gestão das finanças dos entes públicos chama cada vez mais a atenção, dado 

os valores envolvidos e as demandas para a implementação de políticas públicas que, a cada 

dia, aumentam ainda mais, demonstrando a importância do tema para toda a sociedade. 

Embora seja indiscutível a importância do seu estudo, o tema em análise merece ser mais 

explorado em nosso país, talvez pela sua complexidade, pois para estudá-lo precisamos analisar 

uma multiplicidade de conceitos e classificações importantes, muitas das quais transversais, e 

que envolvem, por exemplo, aspectos do Direito Financeiro, Direito Econômico, Finanças 

Públicas, Economia, Contabilidade Pública, e, inclusive, Mercado Financeiro e de Capitais. 

Também é notório que as restrições orçamentárias dos entes públicos brasileiros, notadamente 

os entes subnacionais, tem levado cada vez mais os nossos gestores governamentais à busca de 

novas soluções, não só para alcançar a eficiência e racionalidade dos gastos, mas também para 

encontrar novos caminhos para o financiamento das políticas públicas. 

Nesse contexto, algumas soluções muito peculiares do mercado financeiro têm surgido como 

oportunidade para a atuação dos entes públicos. Entretanto, como poderemos constatar no 

decorrer deste trabalho, apresentam-se sob muitos questionamentos e com riscos gerados pela 

nossa legislação financeira e de responsabilidade fiscal.   

Com efeito, em geral, as operações de securitização de dívidas são consideradas operações de 

crédito, mas há que se questionar se todas teriam essa natureza jurídica, pois em alguns casos 

estariam presentes características jurídicas que as distinguiriam de tais operações, trazendo ao 

intérprete da lei e ao gestor público a necessidade de cuidado extremo no trato do tema, tendo 

em vista as regras de responsabilidade fiscal vigentes em nossa legislação fiscal que dispõem 

de penalidades severas aos seus infratores.   

O objeto do presente estudo – a antecipação de receitas tributárias de valores inscritos ou não 

em dívida ativa – sempre foi uma saída apontada como alívio para os cofres públicos ou 

amenização da situação fiscal dos entes subnacionais, que na sua quase totalidade estão em 



10 
 

 
 

sérias dificuldades financeiras, e o tema securitização de recebíveis fica mais atual com a 

chegada da pandemia (Covid-19), quarentenas, declínio da atividade econômica, que agravaram 

a situação das finanças da União, e mais ainda, dos Estados e Municípios.  

Um estudo mais aprofundado sobre a viabilidade da securitização de créditos (recebíveis) de 

entes subnacionais pode ser uma importante contribuição para a discussão da alocação dos 

recursos necessários para atender as necessidades de serviços públicos ou programas sociais 

em tempos de profunda crise fiscal e esgotamento da capacidade da União em ajudar os entes 

subnacionais; estudos recentes apontam, por exemplo, que as dívidas ativas de União, Estados 

e Municípios somam aproximadamente R$ 3,6 trilhões1, valor que indica claramente a 

relevância do presente estudo. 

Todavia, seja por preconceito, falta de conhecimento técnico do assunto, ou seja pelas 

controvérsias jurídicas que a operação suscita, este mecanismo é pouco utilizado pelos entes 

subnacionais, principalmente municípios de médio e pequeno porte, pois há uma narrativa de 

que os gestores públicos que tentam estruturar esta operação tentam desviar recursos públicos 

ou entregar receitas públicas para o setor privado a preço vil, assim também como existe certo 

receio ou mesmo incerteza se tal operação se caracterizaria como operação de crédito, e se de 

fato fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar nº 101/2000), como 

mencionamos anteriormente. 

O objetivo do artigo é, portanto, promover a discussão a respeito do tema da securitização de 

recebíveis de subnacionais, revisando a literatura sobre o tema, apresentando algumas 

experiências de outros países e casos brasileiros para, ao final, entender os obstáculos 

enfrentados pelos entes subnacionais que seguiram por esse caminho e o porquê de outros entes 

não terem buscado tal solução. 

Sob o ângulo do marco regulatório, analisaremos a legislação atualmente aplicável e 

entenderemos quais alterações legais seriam necessárias para a viabilização da securitização de 

recebíveis por entes subnacionais, e em especial o PLP 459/2017 2, proposto como solução para 

a viabilidade e segurança da operação, e que atualmente aguarda deliberação no Plenário da 

Câmara dos Deputados. 

 
1 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2019/09/novo-pacto-federativo-busca-
reestruturar-financas-de-estados-e-municipios. 
2 Projeto de Lei Complementar que altera a Lei nº 4.320 de 1964, que trata sobre normas gerais de Direito 
Financeiro e Orçamento, para dispor sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários ou 
não tributários dos entes da Federação. 
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A partir dessa análise, entenderemos se os óbices são eventualmente apenas preconceito ou 

desconhecimento, ou se efetivamente a securitização de recebíveis dos entes da Federação é 

inviável em sua essência. 

 

O que é securitização de recebíveis? 
 
 
A securitização é o processo pelo qual os ativos que geram receitas são convertidos em títulos 

negociáveis. Praticamente qualquer ativo financeiro pode ser securitizado, como, por exemplo, 

recebíveis de cartão de crédito, créditos imobiliários, recebíveis comerciais, entre outros. 

Vários objetivos podem ser atingidos por meio da estruturação de uma securitização de 

recebíveis, como a compatibilização de vencimento de ativos e passivos de uma empresa 

devedora, a captação de recursos no mercado de capitais ou obtenção de financiamentos a juros 

mais baixos. Este último motivo (financiamento a juros mais baixos) é apontado pelo FMI – 

Fundo Monetário Internacional, no seu Handbook on Securities Statistics3, por ser 

potencialmente mais barato do que uma dívida junto a bancos ou emissões de títulos de dívida 

convencionais a mercado. 

Frequentemente, as empresas buscam realizar esta operação para otimizar as suas finanças e 

antecipar fluxos de recebimentos, tornando-os mais previsíveis, além do fato de possibilitar 

acesso a outras fontes de capital não disponíveis em financiamentos comuns. 

Na esfera pública, podemos afirmar que a securitização de impostos já é um instrumento 

amplamente utilizado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a despeito 

de algumas operações já terem sido estruturadas, ainda perduram impasses a serem 

contornados, tendo em vista as discussões sobre a legalidade da operação, principalmente se 

realmente se configuraria uma operação de crédito realizada por um ente governamental, cuja 

regulamentação é bastante rígida em nosso país, em razão da legislação que coíbe a 

irresponsabilidade fiscal por parte dos gestores governamentais.  

 

Operações de crédito na esfera pública: conceito e natureza jurídica 
 
 

 
3 STATISTICS, Handbook on securities. International Monetary Fund, Bank for International Settlements, 
European Central Bank. - Washington, D.C., 2015, p. 49-50. 
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A definição sobre o que é uma operação de crédito de um ente governamental brasileiro, o seu 

conceito, bem como a sua natureza jurídica, encontramos tanto na doutrina como na legislação 

pátria. 

Com relação a tais conceitos, podemos destacar o art. 29, III, da LRF, que define como operação 

de crédito o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 

e aceite de títulos, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil, e outras operações 

assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

Em uma discussão mais ampla, poderíamos enveredar outros conceitos que acabam se 

entrelaçando, como crédito público, endividamento e dívida pública, e empréstimo público, 

mas o foco do nosso trabalho limita-se ao conceito de operações de crédito para fins das nossas 

conclusões acerca das operações de securitização de recebíveis da dívida ativa. 

Delimitando assim o nosso campo de estudo a tais operações, cabe em primeiro plano invocar 

o entendimento de parte da nossa doutrina. Como exemplo podemos mencionar Cesar 

Andrade4, para quem a partir do inciso III, em conjunto com o parágrafo primeiro, todos do art. 

29 da LRF, a definição de operação de crédito prevista na citada lei seria exemplificativa. 

Tal afirmação se deve ao fato de que, na parte final do mencionado inciso III do art. 29 da LRF, 

estaria incluída, além das hipóteses ali listadas taxativamente, a expressão “outras operações 

assemelhadas inclusive com o uso de derivativos financeiros”. 

Segundo a opinião desses mencionados doutrinadores, o objetivo da LRF seria atribuir a maior 

amplitude possível à definição de operação de crédito, evitando que a lei deixe de ser aplicada 

ou cumprida em razão, por exemplo, da dinamicidade dos mercados, e o consequente 

surgimento de novas modalidades de operações financeiras que poderiam, em tese, criar formas 

de financiamento para os entes públicos. 

O festejado jurista Regis de Oliveira5, por exemplo, afirma que antes mesmo do advento da 

LRF, a doutrina já entendia que as operações de crédito não se referiam apenas aos contratos 

de empréstimo, mas também a outros tipos de financiamento, como para a aquisição de bens. 

 
4 ANDRADE, Cesar Augusto Seijas de. O controle do endividamento público e a autonomia dos entes da 
federação. Dissertação (Mestrado em 2012) – São Paulo, FDUSP, 2012. p. 24-5. 
5  OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Dívida Pública e Operações de Crédito. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, São Paulo, v. 12, n. 57, p. 203-220, 2004. 
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Segundo essa parte da doutrina mencionada, as operações de crédito se referem às várias formas 

de financiamento, que abrangem contratos de mútuo, aquisição financiada de bens, recebimento 

antecipado de valores etc. A referida expressão seria, portanto, mais ampla e aberta para abarcar 

várias hipóteses.  

Na opinião de Luiz Felipe Vidal Arellano6, a doutrina brasileira tende a concentrar a sua atenção 

nos contratos de mútuo, não destinando atenção à análise e à avaliação de outras formas 

contratuais com o potencial de resultar em ampliação do endividamento público. E tal postura 

deixa uma enorme lacuna no debate sobre o tema, ainda mais em face do desenvolvimento do 

mercado financeiro nas últimas décadas, que sempre evolui, e apresenta novidades em termos 

de operações e produtos financeiros. 

No âmbito internacional, uma importante referência é a publicação do Government Finance 

Statistics Manual, do FMI (Fundo Monetário Internacional)7. Este relatório exclui do conceito 

de dívidas os compromissos financeiros resultantes de participações societárias ou derivativos 

financeiros, por exemplo, definindo como dívidas dos entes governamentais apenas obrigações 

financeiras que requeiram um pagamento a título de juros ou amortização em datas futuras.  

Cézar Andrade8, por exemplo, sustenta que o art. 29, III, da LRF, seria apenas exemplificativo 

quando descreve as operações de crédito, sendo que referido diploma legal não deixou de citar 

que a dinâmica do mercado financeiro poderia produzir novas formas de endividamento dos 

governos, sem que estivessem contempladas nas situações descritas na legislação. 

Por outro lado, argumenta ainda o citado autor, que isso não significaria afirmar que o art. 29, 

III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, autorize considerar como operação de crédito qualquer 

operação que envolva a antecipação de recursos no tempo para um ente governamental. Esta 

não seria a melhor interpretação do conteúdo do diploma legal em comento. 

O significado da expressão “outras operações assemelhadas” do dispositivo legal trata das 

operações de crédito com entes governamentais que podem aparecer sob outra roupagem 

jurídica, dada a dinâmica do mercado financeiro. 

 
6 ARELLANO, Luis Felipe Vidal. Teoria Jurídica do Crédito Público e Operações Estruturadas: 
empréstimos públicos, securitizações, PPPs, garantias e outras operações estruturadas no direito financeiro. São 
Paulo: Blucher Open Access, 2020. 
7 IMF – International Monetary Fund. Government Finance Statistics Manual, 2014. p. 207-208. 
8 ANDRADE, Cesar Augusto Seijas de. O controle do endividamento público e a autonomia dos entes da 
federação. Dissertação (Mestrado em 2012) – São Paulo, FDUSP, 2012. p. 24-25. 
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Todavia, os elementos constituidores e necessários para a caracterização de uma operação de 

crédito envolvendo uma entidade governamental deverão estar presentes para que, aí sim, 

possam ser aplicadas com segurança os limites, vedações ou condições previstas na LRF.  

Ainda no que menciona a LRF a respeito de operações de crédito, discutimos aqui o que trata 

o art. 37, no seu inciso I: 

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição 

cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 

150 da Constituição; (grifo nosso) 

A importância do inciso aqui destacado é quanto à vedação de captação de recursos por 

antecipação de receita tributária, cujo fato gerador (de incidência do tributo) ainda esteja por 

ocorrer. 

No caso da securitização de dívida ativa discutida neste artigo, e principalmente no caso das 

operações que são objeto do PLS 204/2016 e do PLP 459/17, o princípio seguido é de que se 

securitize créditos decorrentes de impostos (e outros créditos) já vencidos e não pagos, ou seja, 

cujo fato gerador já ocorreu, mesmo que ainda não inscritos em dívida ativa (conforme §10º do 

Art. 39A, proposto para ser acrescentado à Lei nº 4320/1964). 

 

O marco regulatório sobre a securitização de créditos 
 
 
Um dos principais objetivos do presente estudo, como mencionado inicialmente, é entender se 

a atual legislação possibilita ou não a realização de operações de securitização de dívida ativa 

ou de outros valores a receber que estejam sendo cobrados dos devedores dos entes 

subnacionais, seja em fase extrajudicial, seja judicial, valores estes tão necessários para a 

implementação de políticas públicas e solução ou amenização de problemas sociais. 

O tema é conhecido, porém merece debate mais amplo, tendo a securitização na esfera 

governamental recentemente voltado à pauta de discussões, chamando a atenção dos entes 

subnacionais, já que tramita o Projeto de Lei que regulamentaria o tema: o PLS nº 204/2016, 

de autoria do Senador José Serra (PSDB-SP), e que inclusive já foi aprovado no Senado Federal. 

O tema aguarda agora tramitação na Câmara de Deputados, denominado PLP 459/2017, ainda 
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que seu mais recente andamento no processo de tramitação no Congresso Nacional tenha sido 

a sua retirada da pauta do Plenário, de ofício, em 19/02/2020. 

Ainda assim, acreditamos que o presente estudo seja de grande valia, ao apontar quais 

dificuldades e obstáculos foram enfrentados nos casos de securitização de dívidas já realizadas.  

Antes de adentrar nos aspectos da tão aguardada legislação que regulamentaria o tema, cumpre 

aqui discorrer sobre o que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF88) e a legislação 

infraconstitucional sobre o assunto em comento. 

Em razão dos efeitos que o endividamento pode produzir sobre uma sociedade – gerações 

presentes e futuras – o ordenamento jurídico brasileiro sempre conferiu ao Poder Legislativo o 

papel de protagonista no debate acerca do endividamento público. 

Uma regulamentação mais rígida sobre o tema começou a ser formada com o advento da 

Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, 

complementada no âmbito infraconstitucional por meio da Lei nº 4.320 de 1964, que dispõe 

sobre as normas gerais de direito financeiro, orçamentos e balanços dos Municípios, Estados e 

União. 

A CF88, no seu Art. 48, II, prevê que é de competência do Congresso Nacional dispor, com 

sanção do Presidente da República, sobre operações de crédito e endividamento, que envolvam 

os entes da Federação. 

Em paralelo a esta competência do Congresso Nacional, temos a competência exclusiva do 

Senado Federal para tratar de limitações globais e condições para operações de crédito9, para 

concessões de garantias da União em operações de crédito, e para o montante da dívida 

mobiliária dos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Embora tenhamos no Brasil um contínuo processo de descentralização para os entes 

federativos, tanto de receitas como despesas, que foi aprofundado com a CF88, este instrumento 

traz mecanismos de equilíbrio da atuação fiscal dos referidos entes ao conferir, ao Poder 

Legislativo, papel de destaque no controle qualitativo e quantitativo do endividamento público, 

conforme dispõem os arts. 48, II e 52, VII, VIII e IX da CF88.  

 
9 Como exemplo, temos a Resolução n. 43/2001 do Senado Federal, que “Dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus 
limites e condições de autorização, e dá outras providências”. 
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A LRF, por sua vez, trata o conceito de operação de crédito de forma exemplificativa, trazendo 

situações expressas de enquadramento e que devem ser consideradas assemelhadas ou até 

mesmo equiparadas às operações de crédito, como a assunção de dívidas, seu reconhecimento 

ou a sua confissão. 

Na opinião de Luiz Felipe Arellano10, o legislador brasileiro agiu mal ao pretender conceituar 

as operações de crédito na LRF, pois o conceito apresentado, ao não ser suficientemente claro, 

pode ser utilizado tanto para uma definição ampla do conceito de operações, que possam ser 

consideradas como operações de crédito, como pode ser utilizado para uma definição mais 

restrita, e em ambas as hipóteses seguramente causam uma enorme insegurança jurídica.  

Diante desse quadro, o autor citado chega a sugerir que seria necessária uma mudança 

legislativa, e faz uma proposição de um conceito doutrinário para as operações de crédito no 

âmbito governamental, levando em consideração o espírito e a finalidade da LRF e da própria 

CF88, na qual se identificam os elementos caracterizadores deste tipo de operação, de forma a 

distingui-la de outras operações financeiras efetuadas pelos entes governamentais, e para as 

quais não haveria necessidade de se aplicar as condições e vedações previstas na LRF, 

aplicáveis às verdadeiras operações de crédito. 

O referido conceito, que o jurista acima mencionado julga ser possível definir para fins da 

responsabilidade fiscal, prevista tanto na LRF como na própria CF88, poderia ser  

 

a operação financeira típica por meio do qual o Estado se vale do seu crédito 
junto a poupadores, públicos ou privados, internos ou externos, para obter, no 
presente, recursos em moeda nacional ou estrangeira, com o compromisso 
jurídico de devolver a integralidade de tais recursos, acrescidos ou não de 
eventuais encargos financeiros acordados. 

 

Outro detalhe importante é que o risco assumido pela contraparte estaria intimamente 

relacionado ao risco geral de solvência do Estado, sendo este o responsável imediato ou mediato 

pela devolução dos recursos no futuro, cabendo à parte credora a devida análise de crédito e 

assunção dos riscos inerentes a este tipo de operação. 

 
10 ARELLANO, Luis Felipe Vidal. Teoria Jurídica do Crédito Público e Operações Estruturadas: 
empréstimos públicos, securitizações, PPPs, garantias e outras operações estruturadas no direito financeiro. São 
Paulo: Blucher Open Access, 2020. p. 207. 
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Assim, a partir deste conceito, seria possível identificar, com clareza, as regras de 

responsabilidade fiscal previstas na LRF e na CF88, possibilitando a distinção das operações 

de crédito propriamente ditas das demais operações que, embora ocorra recurso ao crédito 

público, não se caracterizariam como operação de crédito do ponto de vista jurídico. 

Arellano11 (2020) alerta para a necessária distinção entre “antecipação de receita” e “operação 

de crédito”, como argumento para não se entender venda de ativos como operação de crédito: 

Deve-se, portanto, atentar para o fato de que não é correto identificar qualquer 
antecipação de receita, do ponto de vista econômico, como uma operação de 
crédito. Há inúmeras hipóteses possíveis de antecipação de receitas que em 
nada se aproximam de operações de crédito e que evidenciam o equívoco de 
tal confusão. Poder-se-ia, por exemplo, verificar que a venda de um imóvel 
público que gera renda mensal de aluguel é uma forma econômica de antecipar 
as receitas deste bem. Contudo, não há qualquer menção na legislação à ideia 
de que a venda de unidades geradoras de renda, como o imóvel mencionado, 
deva atender aos critérios e condições fixados no artigo 32 da LRF e nas 
resoluções do Senado Federal relativas ao endividamento público. (grifos 
nossos) 

 

No que se refere ao Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2016 (PLS nº 204/2016), trata da cessão 

de direitos creditórios, originados de créditos tributários dos entes da federação. 

O objetivo deste Projeto de Lei é permitir aos entes da federação que, mediante autorização 

legislativa, possam ceder às pessoas jurídicas de direito privado direitos originados de créditos 

tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, inscritos ou 

não na dívida ativa.  

O Projeto de Lei em comento é uma proposta de alteração de Lei Complementar, pois altera a 

Lei nº 4.320/64 que dispõe sobre normas gerais de Direito Financeiro, bem como a Lei nº 

5.172/66, o Código Tributário Nacional.  

Cabe aqui destacar o seguinte trecho dos Pareceres aprovados nas Comissões de Constituição 

e Justiça e da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados, cuja relatoria coube 

ao Deputado Alexandre Leite (DEM-SP):  

 

Assim, Presidente, ressalto a urgência dos Estados em captar esses recursos. 
Daí alguns colegas mencionaram também a questão de os bancos arrecadarem 
ou não recursos. O gestor que estiver administrando essa cessão de crédito vai, 
através da sua Assembleia Legislativa ou de Câmara Municipal, regulamentar 
a norma e a forma menos prejudiciais de transferir estes recursos com a 

 
11ARELLANO, Luis Felipe Vidal. Teoria Jurídica do Crédito Público e Operações Estruturadas: 
empréstimos públicos, securitizações, PPPs, garantias e outras operações estruturadas no direito financeiro. São 
Paulo: Blucher Open Access, 2020. p. 207. 
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transferência também do risco para o devedor, para aquele que comprar este 
crédito já constituído pelo Estado ou Município.  
 
Esta relação já é realizada hoje por alguns Estados e Municípios. Traz 
também, através desta Lei ou PLP, segurança jurídica aos Estados e aos 
Municípios que assim o fazem e também dá a garantia de arrecadação imediata 
àquele Estado ou Município que deseja abrir mão de menor quantidade 
possível de recursos para ter aquele crédito que já está constituído, porém, em 
100 parcelas, em 6 meses, ou em 15 anos, para que ele possa receber à vista, 
abrindo mão da menor quantidade possível do recurso já disponível para a 
receita dos cofres públicos.    

 
Alguns pontos do Projeto de Lei PLP nº 459/2017 podem ser importantes para tornar a operação 

de securitização de créditos segura do ponto de vista jurídico, a saber: 

. Preservação da natureza do crédito de onde se originou o direito cedido, mantendo 

as garantias e os privilégios desse crédito; 

. Mantém intacta a prerrogativa da Fazenda Pública ou o órgão da administração 

pública de cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de onde foram originados 

os direitos cedidos; 

. A operação realizar-se-á mediante cessão definitiva, isentando o cedente (no caso 

um ente da Federação) de responsabilidade sobre os créditos cedidos; 

. A cessão abrangerá apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito; 

. A operação de securitização deve ser autorizada de acordo com a lei específica do 

ente federativo que delegue tal ato; 

. A cessão de direitos não poderá abranger percentuais de crédito que, por força 

constitucional, pertençam a outros entes da Federação; 

. A cessão de direitos creditórios poderá ser realizada por intermédio de sociedade 

de propósito específico, criada para esta finalidade pelo cedente, sendo dispensada 

nesta hipótese a licitação; 

. Talvez, em um dos dispositivos mais importantes do Projeto de Lei para a 

segurança jurídica da operação afirma-se que as cessões de crédito realizadas de 

acordo e na forma da lei não se enquadram nas definições de que tratam os incisos 

III e IV do art. 29 e o art. 37 da Lei Complementar nº 101/200, no caso a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; e que, 
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. A natureza jurídica das cessões de crédito efetuadas com fundamento na lei não 

seria de operações de crédito, mas sim uma operação de venda definitiva do 

patrimônio público. 

Assim, acreditamos que a aprovação do Projeto de Lei em discussão, na forma e na versão que 

foi encaminhada ao Plenário da Câmara de Deputados, viabilizará do ponto de vista jurídico as 

operações de securitização de crédito dos entes subnacionais, pois deixa bem claro alguns 

aspectos que atualmente são considerados polêmicos, como a discussão acerca de sua natureza 

jurídica, se seria uma operação de crédito ou não, e finalmente se fere as normas de 

responsabilidade fiscal. 

Portanto, como o Projeto de Lei traz dispositivos específicos que deixam claro que a operação 

não se caracteriza como operação de crédito para efeito de responsabilidade fiscal, e que seria 

uma operação de venda definitiva do patrimônio público, certamente os dois pontos mais 

polêmicos que hoje recaem sobre o tema, praticamente não haveria riscos jurídicos incidindo 

sobre a operação de securitização, permanecendo os riscos econômico-financeiros que são 

normais na estruturação de uma operação desta natureza.    

Nos tópicos a seguir, discorreremos sobre a estruturação de algumas operações de securitização, 

bem como o seu entendimento por parte da doutrina, jurisprudência e/ou pareceres de órgãos 

de controle.  

 

Atratividade da securitização para o setor privado 
 
 
Para o setor privado, mesmo considerando os riscos econômico-financeiros que são normais na 

estruturação de uma operação de securitização de dívidas, ela pode ser interessante para 

investidores que buscam diversificação de investimentos para benefício do seu portfólio geral, 

além de possibilitar ganhos em razão dos resultados, pois adquirem os créditos tributários 

inscritos ou não em dívida ativa com uma taxa de deságio que possibilite uma margem de lucro.  

A securitização, por si só, não teria capacidade de provocar um câmbio cultural em favor do 

pagamento de impostos, mas poderia gerar incentivos no setor privado em torno dos esforços 

de recuperação dos impostos, desde que haja previsão legal para tal, em conjunto com a revisão 

da possibilidade de se emitir CNDs (Certidão Negativa de Débito), que via de regra é um grande 

motivador de adesão a planos de parcelamento de impostos atrasados e que gera incentivos ao 

não pagamento de impostos. 
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Securitização de recebíveis e sua relação com uma operação de crédito 
 
 
Como discutido neste artigo, as operações de securitização de recebíveis dos subnacionais – 

especificamente a dívida ativa, onde se inscrevem os impostos inadimplidos –, enfrentam 

oposição pelo entendimento de que são operações de crédito, desrespeitando, portanto, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

No relatório TC 016.585/2009-012, o Min. Raimundo Carreiro, do TCU13 (Tribunal de Contas 

da União), relator do processo que discutia se as operações de securitização de recebíveis são 

ou não operações de crédito, traz argumentos em favor do entendimento de que sim, são 

operações de crédito. O relatório é referente à  

representação formulada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental 
(Semag) desta Corte de Contas, aditada pelo Procurador Júlio Marcelo de 
Oliveira, do Ministério Público junto a este Tribunal, em que se questiona a 
natureza jurídica das operações realizadas por alguns entes da federação para 
captar recursos financeiros junto ao mercado, mediante a cessão de direitos 
creditórios lastreados na receita futura de títulos das respectivas dívidas ativas 
decorrentes de créditos tributários vencidos e não pagos, realizadas por meio 
de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-
NP). 

 

Considera-se no relatório, entre outros, o que diz a LRF, no seu artigo 29, inciso III, que afirma 

que operação de crédito é um “compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura 

de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de 

valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 

operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros”. 

Eliminando itens específicos do inciso, que aparentemente não geram dúvida, e concentrando-

nos nos itens que podem levar ao entendimento de que é uma operação de crédito, analisemos 

os seguintes trechos: 

a) “recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços”; 

 
12 Disponível em: https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-
ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=555294. 
13 Segundo site do próprio TCU, acessado em 18/07/2021, este “é o órgão de controle externo do governo 
federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e 
contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade. Para isso, tem como 
meta ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável. 
O Tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 
órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade”. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/. Acesso em: 18 jul. 2021. 
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b) “outras operações assemelhadas”. 

No item a), cabe discutir o que é uma “venda a termo”. Paes de Almeida14 (2013) explica que 

venda a termo é aquela em que vendedor e comprador “convencionam um prazo para a entrega 

da coisa e o seu respectivo pagamento”. Cita ainda Carvalho de Mendonça: 

 
Denominam-se operações a termo as negociações ou contratos que as partes 
formam para lhes dar execução em época diferida, porém, exata e 
irrevogavelmente fixada. 

 
Ocorre que nas operações de securitização de recebíveis, o ente público cede, a título oneroso, 

o direito de receber o fluxo de pagamentos proveniente da renegociação de impostos (ou outros 

recebíveis) em atraso, inscritos ou não em dívida ativa, e que passaram por processo de 

renegociação e parcelamento, existindo no caso o reconhecimento da dívida pelos devedores 

(os contribuintes, no caso de impostos). 

O ente público, nesta hipótese, antecipa o recebimento destes recursos que estariam, de outra 

forma, ociosos e aguardando liquidação nas datas de vencimento de cada crédito renegociado. 

Ao contrário da venda a termo, não se receberá o valor combinado em data futura, mas sim em 

ato concomitante à cessão onerosa de, por exemplo, créditos tributários. 

O ente público antecipa estes recursos geralmente por meio da constituição uma Sociedade de 

Propósito Específico (SPE) ou de companhia ligada ao ente público, focada na desmobilização 

de ativos. Como exemplos, temos a PBH Ativos, ligada ao município de Belo Horizonte, ou a 

CPSEC – Companhia Paulista de Securitização, ambas constituídas sob a forma de Sociedade 

Anônima. 

No que se refere ao item b) anterior, dada a amplitude de escopo do termo “assemelhados”, 

iremos nos concentrar na definição de “derivativos”. 

 
14 ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. 
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Kolb e Overdahl15 (2003) definem os derivativos como um contrato cuja maior parte do seu 

valor deriva de um ativo subjacente16, taxa referencial (por exemplo taxa Selic17), ou 

índice18(por exemplo, índices de inflação como IGPM ou IPCA, entre outros). 

Para melhor compreensão da discussão, segundo o Departamento de Estatística do Fundo 

Monetário Internacional19, derivativos financeiros são: 

 

...instrumentos financeiros que estão vinculados a um instrumento financeiro 
específico, indicador ou mercadoria, e por meio do qual riscos financeiros 
específicos podem ser negociados em mercados financeiros por direito 
próprio. Transações em derivativos financeiros devem ser tratados como 
transações separadas, em vez de partes integrantes do valor de transações 
subjacentes às quais podem estar vinculados. O valor de um derivativo 
financeiro deriva do preço de um item subjacente, como um ativo ou índice. 
Ao contrário de instrumentos de dívida, nenhum valor principal é adiantado 
para ser reembolsado e nenhuma receita de investimento se acumula. 
Derivativos financeiros são usados para uma série de finalidades, incluindo 
gestão de risco, hedging, arbitragem entre mercados e especulação. (tradução 
livre, grifos nossos) 

 
Chamamos a atenção na parte acima grifada a definição de que o derivativo é um produto à 

parte, estanque, que apenas se refere a outro ativo, não constituindo um todo indivisível com o 

ativo subjacente. 

Trazendo os conceitos anteriores para o nosso caso da securitização de dívida ativa, em que são 

concedidos créditos inscritos em dívida ativa, chamamos a atenção que aqui o próprio ativo é 

cedido – conforme já discutido anteriormente –, não havendo, conforme definição de 

derivativos, a relação de um ativo cujo preço varie de acordo com o preço de outro ativo. Em 

outras palavras, há um único ativo em discussão: o recebível cedido, que não faz referência a 

nenhum outro. 

 
15 KOLB, Robert W.; OVERDAHL, James A. Financial Derivatives. New Jersey: J Wiley & Sons Inc, 2003. 
16 Como exemplos de ativos subjacentes, em uma operação de derivativos, temos o caso das opções de compra de 
ações, em que duas partes convencionam que uma parte vende para a outra o direito de comprar uma ação a 
determinado preço em data futura. Não se vende neste caso a ação em si. Na data acordada, dependendo do preço 
da ação no mercado à vista, o comprador da opção de compra escolhe se quer exercer o seu direito de comprar a 
ação ou não caso a ação no mercado à vista esteja mais cara que através da opção comprada inicialmente. O ativo 
subjacente aqui é a própria ação. 
17 Segundo o Banco Central: “A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política 
monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do 
país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras”. Disponível em: 
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic. 
18 Texto original em inglês: “...contract that derives most of its value from some underlying asset, reference rate, 
or index”. 
19 STATISTICS, Eleventh Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics Washington, D.C., 
October 21–23, 1998, “Financial Derivatives”, Statistics Department, International Monetary Fund. 
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Cabe deixar clara a opinião dos autores deste artigo de que a securitização de dívida ativa não 
se configura em operação de crédito, desde que: 

 A cessão onerosa dos créditos seja feita definitivamente, ou seja, sem recurso contra o 
ente que cedeu tais créditos; 

 Haja legislação específica autorizando tal operação para evitar o risco de, por 
exemplo, uma decisão contrária à operação após o seu início, vinda ou de órgão 
fiscalizador ou de casa legisladora. 

 

Fluxograma básico de operação de securitização20 de recebíveis 

 

 
 
 
 
 
 

1 – Ente subnacional cede, a uma SPE, os créditos futuros, resultantes da renegociação de 

impostos inadimplidos; 

2 – SPE emite títulos (e.g. debêntures); 

3 – Investidores compram os títulos emitidos, gerando caixa para a SPE; 

4 – SPE repassa os recursos da venda de debêntures ao ente subnacional, este último não sendo 

mais o beneficiário do fluxo gerado pelo pagamento dos impostos inicialmente inadimplidos e 

renegociados. 

 

Conforme pagos os impostos renegociados, e ocorrem os vencimentos das parcelas das 

debêntures, temos o seguinte fluxograma: 

 
 
 
 
 

1 - Contribuintes pagam os impostos renegociados (inicialmente inadimplidos) na data pactuada 

com o ente subnacional; 

 
20 Cabe aqui um esclarecer a origem do termo “securitização”: vem de security, que significa título ou valor 
mobiliário em inglês. To securitize significa “criar um título”, isto é, que será emitido para levantar recursos em 
favor do emissor do título. 

Estoque de impostos 
inadimplidos e 
renegociados 

 

1. Cessão 
SPE assume os 
créditos e emite 

debêntures 
 

2. Emissão 
de títulos Investidores 

compram as 
debêntures 

 
3. $ para SPE 4. $ para 

Subnacional 

1. Contribuintes 
adimplementes 

2. SPE recebe os 
recursos 

3. Parcelas pagas aos 
debenturistas 

$ $ 
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2 - SPE recebe os recursos provenientes dos impostos pagos e os mantém em reserva, para fazer 

frente às parcelas das debêntures; 

3 - SPE repassa aos debenturistas os recursos provenientes da adimplência dos contribuintes, 

quitando parcial ou totalmente as debêntures. 

 

Para melhor compreensão dos conceitos, cabe discorrermos sobre o que são os FIDCs e as 

debêntures estruturadas:  

 

 FIDC: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

o Fundo de investimento que compra recebíveis – os direitos creditórios –, 

antecipando os recursos a quem os vendeu; a compra destes recebíveis é feita 

mediante emissão de cotas do fundo a investidores no mercado. Via de regra, o 

fundo é dividido em cotas sênior e subordinadas, sendo que as cotas 

subordinadas absorvem as primeiras perdas da carteira – daí advém o nome –, 

sendo também a quem cabe o maior rendimento, enquanto as cotas sêniores são 

aquelas que têm preferência no resgate e amortização, conforme explica Fortuna 

(2011)21. 

o O fluxo de pagamento dos recebíveis adquiridos pelo fundo serve de fonte de 

pagamento de principal e juros. 

 

 Debêntures estruturadas 

Trazemos aqui a definição de debêntures dada pela Anbima22: 

De acordo com os dispositivos legais, a debênture é um valor mobiliário (Lei 
nº 6.385/76, art. 2º, I) com origem em um contrato de mútuo pactuado entre a 
companhia emissora e os compradores (debenturistas representados pelo 
Agente Fiduciário23), e que confere a estes direito de crédito contra a primeira, 

 
21 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro, produtos e serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011. 
22 Estudos especiais: SND - Sistema Nacional de Debêntures/ Associação Nacional das Instituições do Mercado 
Aberto. - Rio de Janeiro: ANDIMA, 1998. Disponível em:  
http://www.debentures.com.br/downloads/textostecnicos/SND_10anos.pdf 
23 Segundo o Portal do Investidor, da CVM, agente fiduciário é o “profissional que representa a comunhão dos 
debenturistas ou dos beneficiários de direitos creditórios, a depender do caso, com deveres e poderes específicos 
para defender os direitos e interesses dos representados, assumindo também outras responsabilidades e atribuições 
determinadas em lei e na regulamentação. 
Como exemplo, os agentes fiduciários dos debenturistas possuem poderes próprios atribuídos pela Lei para, na 
hipótese de inadimplência da companhia emissora, declarar, observadas as condições da escritura de emissão, 
antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios, executar garantias reais ou, se não 
existirem, requerer a falência da companhia, entre outros”. Disponível em: 
https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/prestadores_de_servicos/agentes_fiduciarios.html. Acesso 
em: 27 mar. 2021. 
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nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado (Lei nº 
6.404/76, art. 52). 
 
 

o Dito de outra forma, a debênture é um instrumento de captação de recursos, 

emitido por companhia que necessita de recursos – seja para novos 

investimentos, para refinanciar dívida existente, ou ainda para financiar capital 

de giro –, com o compromisso de repagamento em determinado período e com 

determinada remuneração. 

o Já o termo “estruturada” remete à estrutura que vai além da simples emissão de 

título de dívida – a debênture em si –, sem qualquer garantia em específico, para 

incluir uma estrutura determinada de garantia ao investidor; no caso das 

securitizações dos subnacionais, a garantia é o fluxo de pagamento dos 

recebíveis renegociados, como impostos atrasados que passaram por 

renegociação. 

 

Tendo discutido os conceitos e estruturas anteriores, voltamos à discussão sobre as exigências 

impostas pela LRF, no que tange as operações de crédito. 

Segundo a LRF, para que um ente da Federação, ou empresa a ele ligada, realize uma operação 

de crédito, é necessário observar certas exigências, cuja competência de verificação recai sobre 

o “Ministério da Fazenda” (desde 1º de janeiro de 201924, Ministério da Economia), conforme 

disposto no artigo 32 do mencionado diploma legal. 

Em representação formulada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG), do 

Tribunal de Contas da União (TCU), aditada pelo Procurador do TCU Júlio Marcelo de 

Oliveira, a natureza das operações de securitização de recebíveis de alguns subnacionais (Belo 

Horizonte, Nova Iguaçu e Distrito Federal) foi questionada, especificamente quanto ao 

enquadramento de tais operações ao art. 29, inciso III da LRF.  

A importância de tal representação decorre do fato de que, se reconhecida a natureza de 

operação de crédito, teria sido necessária aprovação do (então) Ministério da Fazenda, cabendo 

verificar se diferentes limites e condições estariam sendo respeitados. Veremos adiante que tais 

transações tiveram o seu andamento suspenso por determinação do TCU junto à CVM25 

(Comissão de Valores Mobiliários). 

 
24 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Economia_(Brasil). 
25 Segundo a própria CVM em seu website, “A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976 
pela Lei n. 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores 
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O relatório TC 016.585/2009-0 foi iniciado considerando o caso específico do FIDC “Tributos 

BH Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados” – FIDC-NP BH, tendo 

analisado também outros FIDCs (FIDC-NP Nova Iguaçu; Fundo Especial da Dívida Ativa do 

Distrito Federal – Fedat/DF; FIDC Saneamento Ambiental e Infraestrutura São Paulo, atual 

Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI; além da “possível 

cessão, pelo estado de Goiás, de direitos creditórios autônomos originados de créditos 

tributários ou não, parcelados, nos termos da Lei Estadual nº 18.873/2015”). 

Ao mesmo tempo que aponta a aplicabilidade do artigo 29, inciso III, da LRF, o relatório 

reconhece que: 

 

A questão controvertida é extremamente relevante porque, se reconhecida a 
natureza de operação de crédito, faz-se necessária a prévia autorização do 
Ministério da Fazenda, a quem cabe verificar o cumprimento dos limites e 
das condições relativos ao endividamento de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 

 
Em tempos de recessão, a controvérsia assume ainda maior relevo, 
considerando que “os FIDCs têm sido cada vez mais utilizados pelos entes 
federados e suas entidades como instrumento de captação de recursos, 
principalmente para aplicação em despesas com investimentos” (peça 1, 
item 2, do TC-043.416/2012-8). 

 
No que tange a “captação de recursos, principalmente para aplicação em despesas com 

investimentos”, o FIDC NP BH tinha como objetivo levantar, pela emissão de cotas a mercado, 

R$ 200 milhões para financiar a recuperação da Bacia da Pampulha, conforme aprovado pela 

Câmara Municipal de Belo Horizonte, e sancionado pelo então prefeito Célio de Castro, pela 

Lei nº 7.932 de 30 de dezembro de 1999.  

No entendimento de que é efetivamente uma operação de crédito, o TCU, por meio de 

cautelares relativas ao FIDC-NP Nova Iguaçu e ao Fundo Especial da Dívida Ativa do Distrito 

Federal – Fedat/DF, determinou à CVM – Comissão de Valores Mobiliários -, que suspendesse 

o registro  

de qualquer fundo que tenha em sua constituição direitos creditórios que se 
enquadrem na hipótese prevista no art. 1º, § 1º, inciso II, da Instrução-CVM 
444/200626, caracterizados como operações de crédito pela análise da CVM e 

 
mobiliários no Brasil. A CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da 
Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, 
ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e 
orçamentária”. Acesso em: 18 jul. 2021. 
26 INSTRUÇÃO CVM Nº 444, de 08 de dezembro de 2006. Art. 1º A presente Instrução dispõe sobre a constituição 
e o funcionamento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados – FIDC-NP... II – 
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que não contenham autorização expressa do Ministério da Fazenda, emitida 
nos termos do art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, até que esta Corte 
delibere sobre o mérito desta representação (Ministro-Relator Bruno Dantas). 

 

No parecer, o TCU cita ainda a Resolução n. 17 de 2015 do Senado Federal (originalmente 

Resolução n. 43, de 2001, editada por meio da Resolução n. 11, de 2015). Tal Resolução 

menciona que: 

 

Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
... 
VII - em relação aos créditos inscritos em dívida ativa: 

a) ceder o fluxo de recebimentos relativos aos direitos creditórios da dívida 
ativa de forma não definitiva ou com cláusula revogatória;  
ceder o fluxo de recebimentos relativos aos direitos creditórios da dívida 
ativa com assunção, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, 
perante o cessionário, de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo 
do contribuinte ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro que 
possa, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
caracterizar operação de crédito. (grifos nossos) 

 

Pelo texto aprovado pelo Senado, em versão posterior à criação dos fundos analisados pelo 

TCU, a vedação se refere à cessão não definitiva, ou seja, à venda dos recebíveis com 

possibilidade de o comprador (a SPE ou fundo), mesmo após a cessão, poder cobrar do ente 

subnacional que tenha cedido os créditos em caso de os contribuintes voltarem a inadimplir. 

Em sendo cessão definitiva, não haveria vedação à operação.  

Apesar disso, o TCU manteve o entendimento de que operações de cessão de direitos creditórios 

são operações de crédito, necessitando, portanto, de aprovação do Ministério da Economia.  

Em princípio, bastaria submeter a operação, seja emissão de debêntures, seja de cotas de um 

FIDC, ao crivo do Ministério da Economia, para seguir adiante com essas operações. A dúvida 

que resta é se o Ministério aprovaria a operação; e, se não aprovasse, o porquê. 

Segundo Parecer da CAE de 201627, o entendimento do TCU sobre a Resolução do Senado n. 

43, de 2001, conforme alterado pelas Resoluções 11 e 17, de 2015, seria de que o marco 

regulatório teria se tornado ainda mais rigoroso, após alteração feita pela Resolução n. 17, uma 

vez que foram vedadas cessões de direitos creditórios de forma não definitiva ou com assunção, 

 
decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como de suas autarquias e fundações. 
27 Parecer da CAE – Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal –, a respeito do Aviso n. 21 de 2016 
do TCU, sobre Representação com a finalidade de avaliar o enquadramento de operação realizada entre o 
município de Belo Horizonte - MG e o FIDC-BH (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) no conceito de 
operação de crédito estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (TC 016.585/2009-0). 
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pelo ente federativo, de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do contribuinte. 

Neste mesmo parecer, a CAE expõe a sua visão discordante daquela do TCU, argumentando 

que, caso o legislador quisesse vetar por completo tais operações, teria limitado a redação do 

inciso VII do art. 5. da Resolução n. 43, de 2001, transcrita acima da seguinte forma: 

 

Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
... 
VII – ceder o fluxo de recebimentos relativos aos direitos creditórios da dívida 
ativa. 

 
Cabe o registro de que há ainda uma corrente que afirma que a característica Fundamental para 

que se possa classificar uma operação de cessão de créditos como uma operação de crédito é a 

existência de garantia ao correto pagamento dos créditos cedidos, sendo necessário, além disso, 

a autorização de autoridades federais, no caso específico dos entes subnacionais. 

Para corroborar tal afirmativa, podemos citar trecho do Parecer nº 611/2010, da lavra da 

Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, p. 15-16:  

A vinculação do fluxo financeiro gerado pelos créditos tributários parcelados, 
em cumprimento de obrigação contraída pelo Estado no Contrato de Cessão, 
somente será considerada operação de crédito sob a ótica da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, se o Estado ficar responsável perante a 
concessionária CPSEC, pelo efetivo pagamento dos direitos creditórios pelos 
contribuintes devedores. Qualquer garantia dada pelo Estado nesse particular 
caracterizaria compromisso financeiro assumido em razão do recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
forçando a equiparação do negócio de cessão, nos termos do art. 29, III, da 
LRF. Nesse caso, a realização dependeria de prévia aprovação das autoridades 
federais (cf. art. 31 da Resolução do Senado nº 43, de 2001), além de o 
montante antecipado ser incorporado no estoque da dívida do Estado para 
efeito de aplicação dos limites cabíveis.  

 
O FMI, no já citado Handbook on Securities Statistics, define como True Sale Securitization 

(securitização com venda definitiva, em tradução livre) estruturas em que um subnacional – por 

exemplo – cede ativos (como dívida ativa renegociada) a uma companhia (geralmente uma 

SPE, ou Sociedade de Propósito Específico), e esta companhia financia a capitalização por meio 

de emissão de dívida a investidores; o fluxo de repagamento dos ativos transferidos à SPE 

servirá de pagamento do principal e de juros aos investidores do título emitido pela SPE. Vale 

explicar o porquê do termo True Sale, em True Sale Securitization: refere-se à ausência de 

direito de regresso do investidor contra o originador (ente subnacional) dos créditos transferidos 

à SPE; em outras palavras, uma vez transferidos aqueles créditos, não se pode recorrer ao 

originador dos créditos (o subnacional), ou seja, a venda é final e definitiva, e o subnacional 

não tem mais direitos ou deveres sobre aqueles ativos cedidos à SPE. 
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Em paper de 2006, Andreas Jobst28, economista do FMI, fala da securitização de ativos do setor 

público como forma alternativa de determinação de valor (valuation) desses ativos. O objetivo 

seria ter uma gestão de ativos e passivos (ALM – Asset & Liability Management29) mais 

eficiente, até mesmo como forma de reduzir a carga tributária necessária para pagamento de 

serviço de dívida. Seria também uma forma de financiar, por exemplo, investimentos em 

infraestrutura sem necessidade de dívida adicional. A securitização de ativos daria ainda mais 

transparência ao real valor do estoque de ativos do setor público – como impostos atrasados, 

inscritos na dívida ativa –, uma vez que tal estoque seria avaliado por diferentes atores de 

mercado. 

Jobst (2006) aponta ainda experiências de países como Inglaterra e Itália, no sentido de 

avaliação de ativos do setor público pelo valor de mercado. Na Inglaterra, introduziu-se, em 

1997, o National Asset Register, que cuida do registro de ativos do Reino Unido e requer que 

os diferentes órgãos do governo britânico avaliem seus ativos anualmente, baseados em seu 

custo de oportunidade.  

 

Experiência da CPSEC 
 
 
É importante trazer a experiência da CPSEC – Companhia Paulista de Securitização –, que 

operou diferentes operações de securitização em nome do Estado de São Paulo, realizando três 

operações de securitização de dívida ativa, indicando que é possível levar a cabo tal operação.  

A CPSEC foi criada em 15/10/2009, pela Lei nº 13.723/2009, com posterior alteração pela Lei 

nº 17.293/2020. Tem como sócios o Estado de São Paulo e a CPP – Companhia Paulista de 

Parcerias30.  

Seus objetivos são: 

 
28 JOBST, Andreas A. Sovereign Securitization in Emerging Markets. Journal of Structured Finance, v. 12, n. 
3, 2006. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=929568. 
29 Segundo o Corporate Finance Institute, “A gestão de ativos e passivos (ALM) é uma prática utilizada pelas 
instituições financeiras para mitigar os riscos financeiros decorrentes do descasamento de ativos e passivos. As 
estratégias de ALM empregam uma combinação de gerenciamento de risco e planejamento financeiro e costumam 
ser usadas por organizações para gerenciar riscos de longo prazo que podem surgir devido a mudanças nas 
circunstâncias”. (tradução livre). Disponível em: 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/asset-and-liability-management-alm/. Acesso 
em: 24 jul. 2021.  
30 Fonte: Formulário de Referência 2021 da Companhia Paulista de Securitização, p. 52. Disponível em: 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Institucional/Documents/CPSEC/Planejamento%20Estrat%c3%a9gico%202020
%20-%202024.pdf. Acesso em: 16 dez. 2021. 
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 Adquirir, a título oneroso, direitos creditórios do Estado de São Paulo e da 

Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo, inscritos ou não da dívida ativa. 

 Estruturar operações de securitização lastreadas em direitos creditórios, tanto para 

entidades da Administração Direta e Indireta quanto para Municípios do Estado de São 

Paulo. 

Segundo o Formulário de Referência de 2021 da CPSEC, a companhia empreendeu em 2012 a 

sua primeira emissão “por meio da aquisição de direitos creditórios originários do Programa de 

Parcelamento Incentivado do ICMS (PPI) do Estado de São Paulo, e realizou a 1ª Emissão de 

Debêntures com Garantia Real no mercado de capitais, e a 1ª Emissão de Debêntures 

Subordinadas.” 

Em 2014, foi realizada a segunda securitização, a partir da aquisição de “direitos creditórios 

originários do Programa Especial de Parcelamento (PEP) do Estado de São Paulo”, efetivando 

assim a 2ª emissão de debêntures simples, em duas séries. 

Em 2015, foi realizada a 3ª emissão de debêntures com garantia real, tendo seus recursos 

direcionados à amortização da 2ª série da 2ª emissão. 

 

Experiência de Belo Horizonte 
 
 
Outro ente subnacional que realizou operação de securitização de dívida ativa foi o Município 

de Belo Horizonte, por meio de constituição de um FIDC. O desfecho, no entanto, não foi o 

mesmo. Como mencionado anteriormente, o TCU determinou, em 2009, à CVM a suspensão 

do registro do FIDC por entender que seria uma operação de crédito, sendo então necessário 

aprovação do Senado Federal, necessitando cumprimento dos requisitos impostos pela LRF. 

Tempos depois, em abril de 2014, o Município de BH tornou a estruturar a operação de 

securitização de dívida ativa, desta vez por emissão de debêntures, lastreadas em impostos 

municipais renegociados. A Prefeitura de Belo Horizonte cedeu à PBH Ativos S.A.31, empresa 

controlada pelo Município de Belo Horizonte, encarregada pela estruturação de operações de 

captação de recursos e modelagem de concessões e PPPs para o Poder Executivo daquele 

município. 

Segundo a PBH Ativos32, “A regularidade jurídica das emissões de debêntures realizadas pela 

 
31 Disponível em: https://pbhativos.com.br/a-pbh-ativos/quem-somos/. Acesso em: 21 dez. 2021. 
32 Disponível em: https://pbhativos.com.br/securitizacao-e-debentures/operacao/. Acesso em: 21 dez. 2021. 
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PBH Ativos S.A. foi apreciada e validada pela Procuradoria Geral do Município, que participou 

da celebração dos respectivos contratos na condição de interveniente anuente das operações.” 

Ocorre que, em junho de 2020, o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE/MG) determinou, 

por decisão monocrática do conselheiro Durval Ângelo, a interrupção de 

 
qualquer ato de pagamento realizado pela PBH Ativos S.A., em benefício dos 
titulares das debêntures de mercado emitidas por ocasião da segunda emissão 
e realizasse o depósito da verba destinada ao pagamento dos debenturistas em 
conta bancária específica, mediante aplicação financeira com liquidez diária, 
de acordo com o prazo do cronograma de amortização da operação. 

 

Em artigo de 10 de abril de 2020, o Diário do Comércio33 comentou que, para o conselheiro e 

para o vereador de Belo Horizonte Gilson Reis,  

 
existem indícios de que a taxa de remuneração das debêntures de mercado 
emitidas pela PBH Ativos S. A. em abril de 2014, adquiridas, em sua 
integralidade, pelo BTG Pactual, foi fixada em desconformidade com as 
condições de mercado vigentes à época da realização da operação, o que 
possivelmente ocasionou dano ao erário municipal. 

 

Note-se que tal determinação se deu em abril de 2020, logo após o início das restrições sanitárias 

impostas pela pandemia da Covid-19, em março de 2020, sendo que a operação havia sido 

iniciada seis anos antes. 

 

Experiência de outros países com securitização por subnacionais 
 
 
A securitização de recebíveis, como forma de antecipar recursos, que de outra forma estariam 

ociosos aguardando pagamento ou renegociação, é um expediente utilizado em outros países, 

notadamente nos Estados Unidos. No mesmo paper de 2006, Jobst cita que a securitização, em 

diferentes formas, foi utilizada ainda em outros países desenvolvidos, como Itália, e em países 

emergentes, como México e Argentina. Neste último, Jobst relata a experiência da securitização 

das “coparticipações”, que são os repasses de recursos arrecadados pelo governo nacional e 

depois repassados a cada província argentina. Neste programa, as províncias tomam dívida no 

mercado, com lastro nos recursos que são regularmente repassados a cada ente subnacional. 

Nos EUA, usa-se o termo “Tax Lien Securitization”, ou securitização de obrigações fiscais, em 

tradução livre, em que o ente subnacional cede os direitos a determinado imposto, como o “sales 

 
33 Disponível em: https://diariodocomercio.com.br/legislacao/tce-manda-pbh-ativos-suspender-pagamento-de-
debentures-emitidas/. Acesso em: 21 dez. 2021. 



32 
 

 
 

tax34” (imposto que recai sobre a venda de produtos e serviços), antecipando dessa forma a 

receita tributária.  

A Prefeitura de Nova York já realizou diversas operações de securitização de dívida ativa, 

especificamente com impostos sobre propriedade (property tax). 

Em uma apresentação em 2015, a National Tax Lien Association35 (NTLA) descreveu o 

programa de securitização de penhor de impostos da Prefeitura de Nova York36. Tal descrição 

também foi feita pelo New York City Comptroller37, por John C. Liu, em apresentação de 

201238. Segundo a NTLA, o programa foi criado em 199639 pela legislatura local. O programa 

teria sido elaborado devido à arrecadação então em queda de impostos sobre bens imóveis e ao 

alto custo de manutenção das propriedades retomadas pela cidade, por inadimplência dos 

contribuintes. 

Pelo programa, as seguintes etapas seriam seguidas: 

 

Estrutura do programa de securitização de penhor sobre impostos atrasados da Prefeitura 

de Nova York 

 

 Notificação enviada ao contribuinte inadimplente, por meio de jornais ou carta, com 90 
dias de antecedência, depois com 60, 30 e 10 dias de antecedência. 

 A Prefeitura de Nova York penhora o tributo em atraso e o vende a um Trust40 (fundo 
que tem a responsabilidade de gerir um determinado ativo). 

 O Trust emite títulos de dívida, lastreados no fluxo de repagamento dos impostos em 
atraso, conforme são pagos após esforço de cobrança de prestadores de serviço 
dedicados a isso, contratados pelo Trust.  

 
34 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Sales_tax. Acesso em: 18 jul. 2021. 
35 A National Tax Lien Association se autodenomina como uma associação sem fins lucrativos, criada em 1997, 
para representar a indústria de “penhor” de impostos, sejam investidores, prestadores de serviço ou agentes de 
governo, com relação à venda do penhor sobre impostos. Sua diretoria é composta por 15 membros, entre 
advogados, gestores de recursos e bancários. 
36 New York City Tax Lien Securitization Program. Disponível em: 
https://cdn.ymaws.com/www.ntla.org/resource/resmgr/2015Symposium/Crost-Cooper.pdf 
37 Segundo o website do Comptroller da cidade de Nova Iorque, o Comptroller “é um oficial eleito 
independentemente, que cuida da saúde financeira da cidade, elimina desperdícios, fraude e abusos no governo 
local, e assegura que as agências municipais atendem às necessidades de todos os Nova Iorquinos”. (tradução 
livre). Disponível em: https://comptroller.nyc.gov/about/duties-of-the-comptroller/. Acesso em: 29 mar. 2021. 
38 The New York City Tax Lien Sale: History and Impact, maio 2012. Publicado pelo New York City Comptroller’s 
Office. Disponível em:  
https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/documents/NYC_TaxLienReport_v8.pdf. Acesso em: 29 mar. 
2021. 
39 Data de criação da lei pertinente também disponível em relatório de 2012, do New York City Comptroller, John 
C. Liu. 
40 Segundo o dicionário Cambridge, Trust é “uma quantia de dinheiro que está sendo controlada para uma pessoa 
ou organização por outra pessoa ou organização.” (tradução livre). Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/trust-fund. Acesso em: 24 jul. 2021. 
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 Eventuais sobras de recursos no Trust (juro residual), após repagamento integral de 
principal e juros dos títulos emitidos, são repassados à Prefeitura de Nova York, como 
proprietária do Trust. 

Como benefícios do programa, a NTLA lista os seguintes itens: 
 
Benefícios do programa de securitização de penhor sobre impostos atrasados da Prefeitura 
de Nova York 
 

 Aceleração da recuperação de impostos atrasados. 
 Processo estabelecido e padronizado de listagem de impostos no programa, de cobrança 

e de tomada dos bens como forma de liquidação do imposto devido. 
 Retorno mais rápido do imóvel ao rol de imóveis que pagam impostos. 
 Redução do papel da cidade como administradora de imóveis. 

Resumo da performance financeira do programa 
 

 De 1996 a 2015, o programa completou 21 securitizações, incluindo aproximadamente 
82.000 penhores sobre impostos, com um valor de US$ 2,1 bilhões. 

 A Prefeitura de Nova York, no mesmo período, emitiu um total de US$ 1,8 bilhões em 
títulos garantidos pelos impostos a recuperar, tendo recolhido à Prefeitura de Nova York 
US$ 360 milhões em fluxo de caixa residual a partir dessas operações. 

 Um total de US$ 1,6 bilhões em 19 séries de títulos emitidos foram resgatados por meio 
da venda de penhores sobre impostos atrasados e também mediante a venda de imóveis 
tomados em pagamento de impostos atrasados 

 

A mesma apresentação do Comptroller da Prefeitura de Nova Iorque, citada anteriormente, 

acrescenta que outras cobranças podem ser vendidas, como taxas de água e esgoto, taxas de 

reparos emergenciais, entre outros. 

Diferença importante aqui é que, nos Estados Unidos, impostos em atraso podem ser coletados 

por agentes privados, designados pelo IRS (Internal Revenue Service41), conforme reforma 

aprovada pelo congresso americano em 201542, pois o IRS já tinha prerrogativa de designar tais 

agentes privados, mas com outras características. 

No Brasil, são as procuradorias que têm o poder de cobrança dos impostos inscritos em dívida 

ativa43; mesmo os tributos inadimplidos, renegociados e que foram cedidos às operações de 

 
41 Agência do governo americano que “administra e aplica as leis tributárias dos EUA.” (tradução livre). 
Disponível em: https://www.usa.gov/federal-agencies/internal-revenue-service. Acesso em: 24 jul. 2021. 
42 “Fixing America's Surface Transportation Act”, lei aprovada pelo Congresso Americano, em 04 de dezembro 
de 2015, autorizando recursos para obras em rodovias federais, programas de segurança rodoviária, e outros 
propósitos (neste último item é que se fixou a contratação de coletores privados de impostos atrasados). 
43 Conforme Decreto-lei nº 147, de 03 de fevereiro de 1967, assinado pelo então Presidente Humberto Castelo 
Branco. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0147.htm.  
No Estado de São Paulo, a Lei Complementar nº 93, de 28 de maio de 1974 (atualizada através da Lei 
Complementar nº 1270, de 25 de agosto de 2015), “reorganiza a Procuradoria Geral do Estado define a sua 
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securitização até hoje já realizadas, continuam tendo a sua cobrança sob responsabilidade 

privativa das Procuradorias. 

Há projetos na Câmara dos Deputados – PL 3337/201544 e PLP 181/201545 – que visam 

autorizar empresas privadas a recuperar créditos da dívida ativa, mediante leilão, cujo vencedor 

seria o ofertante do menor deságio. O PLP 181/2015, por exemplo, é justificado pelos seus 

autores da seguinte forma: 

 

A presente proposição objetiva conferir à Fazenda Pública um meio 
alternativo de cobrança da dívida ativa, no intuito de aumentar o 
aproveitamento de créditos de difícil recuperação. 
A cobrança da dívida ativa pela estreita via da execução fiscal muitas vezes 
dificulta a recuperação de créditos, justamente por se submeter às 
formalidades dos procedimentos administrativo e judicial. 
O que se propõe é que a Fazenda Pública possa ceder a instituições financeiras 
esses créditos que ela própria tem dificuldade de recuperar, tornando mais 
econômica e eficiente a sua cobrança pelo setor privado. Evidentemente, a 
remuneração será devida ao ente privado, mediante a aplicação de um valor 
de deságio. 
Não se busca aqui, à revelia dos artigos 131 e 132 da Constituição, substituir 
as procuradorias estatais. As instituições financeiras não representarão o 
Estado, mas sim cobrarão créditos próprios, objeto de cessão. 
Tampouco se busca por vias transversas permitir operações de crédito à 
revelia da legislação financeira. A operação de cessão de créditos da dívida 
ativa não se amolda à descrição de operação financeira no art. 29, inciso III, 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal (grifo nosso). 
 

Em outras palavras, o objetivo dos projetos é dar celeridade à recuperação de créditos inscritos 

na dívida ativa, que hoje aguardam todo o trâmite processual na Justiça, muitas vezes levando 

anos até a sua conclusão. Durante este período, muito do valor do crédito se perde, sendo a 

principal perda o fato de não se ter investido tais recursos em políticas públicas ao tempo em 

que eram necessárias. 

Nota-se, ainda, na justificação dos autores, a preocupação em deixar clara a manutenção dos 

papéis das Procuradorias, na cobrança da dívida ativa, papel este assegurado pela Constituição 

Federal. Outra preocupação clara é a de não se ferir a LRF, viabilizando operações de crédito 

vedadas por tal lei. 

 
competência e a dos órgãos que a compõem, e organiza a carreira de Procurador do Estado”, conforme seu Art. 
1º. 
44 Projeto de Lei nº 3337/2015, de autoria de Vicente Candido - PT/SP, Jovair Arantes - PTB/GO, Sibá Machado 
- PT/AC e outros; Ementa: Dispõe sobre a cessão de créditos da Dívida Ativa da União a pessoas jurídicas de 
direito privado e dá outras providências. 
45 Projeto de Lei Complementar nº 181/2015, de autoria de Vicente Candido - PT/SP, Jovair Arantes - PTB/GO, 
Sibá Machado - PT/AC e outros; Ementa: Modifica a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional, para dispor sobre cessão de créditos da dívida ativa consolidada a instituições financeiras. 
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Como argumentos favoráveis à aceleração da recuperação dos valores da dívida ativa conforme 

propõe o PLP 459/17, listamos aqui alguns pontos: 

 

 O ente público não necessitaria investir nem manter estrutura de cobrança; empresas do 

setor privado, mediante leilão, ofertariam o serviço e investiriam em sistemas de 

cobrança e recuperação de crédito, a exemplo do que fazem hoje os bancos com créditos 

inadimplentes.  

 Efetivo recebimento dos valores da dívida ativa, que tenham sido utilizados como lastro 

de emissão de título, obviamente ao custo de determinado desconto; tal custo o ente 

subnacional já teria ao realizar um Programa de Recuperação Fiscal – Refis46, ou a um 

custo ainda maior, que é o custo do não recebimento daquele valor renegociado.  

 Os entes subnacionais necessitariam de menos operações de Refis, que é um 

instrumento de seleção adversa, uma vez que o contribuinte deixa de pagar impostos, 

aguardando um próximo Refis, enquanto utiliza os recursos para outros fins quaisquer. 

 Menor demanda, por estados e municípios, de recursos do Tesouro Nacional, tão 

pressionado por recursos, especialmente em tempos de pandemia e/ou crise econômica. 

Vale destacar a diferença, em qualidade de crédito, de dívida ativa proveniente de imposto sobre 

propriedade, como o IPTU. Neste caso, a garantia por trás do crédito seria o próprio bem 

imóvel, que poderia ser, em determinadas circunstâncias, tomado pelo ente público, com o 

objetivo de quitar a dívida do contribuinte. 

Importante também destacar que a renegociação de valores inscritos na dívida ativa não garante 

o recebimento daqueles valores; o contribuinte pode continuar com dificuldades financeiras 

após a renegociação, ou estar apenas buscando liberação de alguma certidão negativa, 

reincidindo na inadimplência logo depois. 

 

Comparação do PLS 204/2016 – proposta inicial ante sua forma final 
 
 
Apresentamos aqui algumas das alterações feitas ao PLS 204/2016, comparando o texto original 

com o texto efetivamente aprovado pelo Senado e posteriormente encaminhado à Câmara dos 

 
46 Segundo a Receita Federal, o objetivo do Refis “consiste em um regime opcional de parcelamento de débitos 
fiscais proposto às pessoas jurídicas com dívidas perante a Secretaria da Receita Federal – SRF, a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional – PGFN e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS”. Disponível em: 
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/parcelamentos-
especiais/parcelamento-refis-2013-programa-de-recuperacao-fiscal-paginas-e-links/orientacoes-gerais-refis#ob. 
Acesso em: 29 mar. 2021. 
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Deputados, que a denominou PLP 459/2017. 

A alteração mais importante a se destacar é quanto à exclusão, no caput do PLS 204/2016, do 

termo “objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais”, que objetivava direcionar às 

operações de securitização os fluxos de direitos creditórios com boa perspectiva de recuperação, 

gerando interesse em potenciais investidores. Aparentemente, a ideia era ampliar o leque de 

créditos securitizáveis (incluindo aqueles de baixa recuperabilidade), mas a previsão de se 

considerar créditos que tenham passado por processo de parcelamento foi mantido no inciso V, 

do art. 39ª, da Lei nº 4.320/1964, objeto de alteração do PLS em comento. 

 

Quadro comparativo das alterações realizadas no texto do PLS 204/2016 

Conceitos Texto original Texto aprovado no 

Senado 

Permissão de entes da Federação ceder créditos 
tributários. 

  

 Necessidade de autorização legislativa   
Previsão de ceder créditos “objeto de 
parcelamento” 

  

 Caput   
 Inc. V, Art. 39A, Lei nº 4.320/1964   
Manutenção da prerrogativa de cobrança 
judicial e extrajudicial dos créditos cedidos: 

  

 “permanece com os órgãos que detenham 
essa competência”   

 assegurada à “Fazenda Pública ou ao órgão 
da administração pública” 

  

Cessão definitiva dos créditos sem que acarrete 
responsabilidade pelo efetivo pagamento: 

  

 ao cedente, perante o contribuinte    
 ao cedente, perante o cessionário, 

permanecendo a obrigação, a todo tempo, 
com o devedor ou contribuinte 

  

Previsão de abranger apenas o direito 
autônomo ao “recebimento” de créditos 
constituídos e reconhecidos mediante 
“parcelamento”: 

 
 

(inc. V, §1., Art. 39A) 

 “...cujo fato gerador já tenha ocorrido e 
créditos não tributários vencidos”   

Realizar em até 90 dias antes da data de 
encerramento do mandato do Chefe do Poder 
Executivo. 

  

Preservação da base de cálculo das vinculações 
constitucionais no exercício financeiro em que 
o contribuinte efetua o pagamento. 

  

Previsão de não abranger percentuais do 
crédito que, por força de regras constitucionais, 
pertençam a outros entes da Federação. 

  

Previsão das cessões de créditos, nos termos 
previstos: 
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 Não se caracterizam como operação de 
crédito, conforme LC 101/2000   

 Não se enquadram nas definições dos inc. 
III e IV do art. 29 e do art. 37 da LC 
101/2000, sendo consideradas operação de 
venda definitiva de patrimônio público 

  

Não aplicação, aos créditos originados de 
impostos, da vedação constante do inciso IV do 
art. 167 da Constituição Federal de 1988. 

  

Previsão de aplicação de pelo menos 50% dos 
recursos a despesas associadas ao regime de 
previdência social e o restante a despesas com 
investimentos. 

  

Previsão de que a securitização pode ser feita 
por meio de sociedade de propósito específico, 
dispensada, nessa hipótese, licitação. 

  

Vedação de instituição financeira controlada 
pelo ente federado cedente: 

  

 participar de operação de aquisição 
primária dos direitos creditórios desse ente   

 adquirir ou negociar direitos creditórios, 
desse ente, em mercado secundário 

  

 realizar operação lastreada ou garantida 
pelos direitos creditórios desse ente 

  

Previsão de que a cessão de direitos creditórios 
fica limitada ao estoque de créditos existentes 
até a data de publicação da respectiva lei que 
autoriza a cessão. 

  

Previsão de que as cessões realizadas em data 
anterior à publicação desta Lei Complementar 
(PLS 204/2016) permanecerão regidas pelas 
respectivas disposições legais e contratuais 
específicas vigentes à época.   

  

 

Sobre a efetividade do Refis 
 
 
Como exemplo da baixa efetividade dos diferentes programas de Refis, citamos o trabalho 

publicado pela Receita Federal, atualizado em 201747. Neste trabalho, compara-se o tamanho 

de cada programa de parcelamento de dívidas tributárias, com os saldos à época de cada um 

deles, além dos valores liquidados e dos excluídos48, conforme tabela elaborada a partir de 

dados da própria Receita Federal. 

 

 

 
47 Disponível em: https://receita.economia.gov.br/dados/20171229-estudo-parcelamentos-especiais.pdf. Acesso 
em: 29 mar. 2021. 
48 Segundo a Receita Federal, dívidas excluídas de um programa de parcelamento de dívidas tributárias, talvez em 
busca de um novo parcelamento mais vantajoso 
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Valores na data da consolidação de acordo com a situação atual dos parcelamentos – R$ milhão 

Programa Total Ativos % Liquidados % Excluídos % 

Refis 93.911 7.581 8,1 3.192 3,4 83.138 88,5 

PAES49 63.368 2.841 4,2 4.472 6,5 61.055 89,3 

PAEX50 37.622 1.044 2,8 887 2,4 35.691 94,9 

Refis da Crise51 139.002 51.415 37,0 33.227 23,9 54.360 39,1 

Fonte: Receita Federal do Brasil, 2017. 

 
Destacamos aqui os percentuais referentes à coluna de “Liquidados”, qualificados pela própria 

Receita Federal como “baixos”. 

Segundo o estudo da Receita Federal:  

 Quantidade importante dos contribuintes inadimplentes aderem a um programa de 

parcelamento de tributos “como clara estratégia dos devedores na rolagem de suas 

dívidas”. 

 Historicamente, 50% de quem opta por um programa de parcelamento se torna 

inadimplente nos planos de parcelamento de dívidas, além de já ter inadimplido nas 

obrigações correntes. 

 A inadimplência nos programas de parcelamento enseja a exclusão do contribuinte do 

plano de parcelamento. 

 “No Refis da crise do ano de 2009, os optantes ficaram pagando uma parcela mínima 

de R$ 100,00 por um longo período e tiveram, nesse período, direito à Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa perante a Fazenda Nacional até a ocorrência da etapa de 

consolidação dos débitos, que ocorreu em julho de 2011. Nessa etapa, metade das 

opções foram canceladas por irregularidade desses pagamentos mínimos, 

evidenciando que o parcelamento, além de ineficaz, ainda trouxe como 

consequência concorrência desleal e efeitos contrários aos interesses públicos, uma 

 
49 Parcelamento Especial (Paes) instituído pela Lei n º 10.684, de 30 de maio de 2003, destinado a pessoas físicas 
e jurídicas, estabeleceu o prazo de 180 meses para pagamentos das dívidas e redução de 50% das multas. Fonte: 
Receita Federal do Brasil 
50 Parcelamento Excepcional (Paex), instituído pela Medida Provisória n º 303, de 29 de junho de 2006 destinado 
somente a pessoas jurídicas, estabeleceu 3 modalidades de parcelamento: em 6, 120 e 130 parcelas, com redução 
de 50% a 80% das multas e de 30% dos juros de mora. Fonte: Receita Federal do Brasil 
51 Programa “Refis da Crise”, instituído pela Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, e pela Lei n º 
11.941, 27 de maio de 2009 - nesse programa foram criadas 14 modalidades entre pagamento à vista e 
parcelamento de dívidas, com redução de 60% a 100% das multas e de 45% a 25% dos juros de mora, com a 
possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL para 
pagamento desses acréscimos (saldos após as reduções). Fonte: Receita Federal do Brasil 
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vez que grandes devedores conseguiram nesse período atestar uma falsa 

regularidade fiscal, com o pagamento de valores inexpressivos.” (grifos nossos) 

O objetivo de trazer os comentários da Receita Federal sobre os programas de parcelamento, 

como o Refis, entre outros, é o de mostrar a importância de se buscar outras formas de dar 

liquidez a recursos públicos atualmente empoçados; a securitização discutida neste trabalho 

poderia ser uma delas. 

Potencial de recuperação da dívida ativa 
 
 
Por meio da Portaria nº 293, de 12/06/2017, o (então) Ministério da Fazenda estabeleceu os 

critérios de classificação dos créditos inscritos em dívida ativa da União, por probabilidade de 

recuperação, além de instituir o Grupo Permanente de Classificação dos créditos inscritos em 

dívida ativa da União (GPCLAS). 

Na publicação de 14/6/2017, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN52 explica o 

sistema de classificação:  

Esse sistema de rating bidimensional será composto por duas variáveis: uma 
relativa aos créditos inscritos em DAU53 (V-Deb), que abarcará a suficiência 
e liquidez das garantias e os parcelamentos ativos. E outra relativa aos 
devedores inscritos em DAU (V-Dev), composta pela capacidade de 
pagamento, pelo endividamento total e pelo histórico de adimplemento. 
A partir do resultado da análise bidimensional das variáveis V-Deb e V-Dev, 
será calculado o índice geral de recuperabilidade (IGR) do devedor. Para ser 
calculado o IGR do grupo de devedores, será considerada a média ponderada, 
em relação ao endividamento total, dos valores correspondentes à variável V-
Dev de cada devedor. 
Feito isso, os créditos inscritos em DAU serão classificados em ordem 
decrescente de recuperabilidade, observando as seguintes classes: A: créditos 
com alta perspectiva de recuperação; B: créditos com média perspectiva de 
recuperação; C: créditos com baixa perspectiva de recuperação; e D: créditos 
considerados irrecuperáveis. 
Serão classificados no grupo “D”, independentemente do IGR, os créditos dos 
devedores pessoa jurídica a depender da situação cadastral do CNPJ, 
conforme listados no inciso I do artigo 11 desta portaria; os débitos inscritos 
há mais de 15 anos, sem anotação atual de parcelamento ou garantia; dívidas 
de pessoas jurídicas com indicativo de falência decretada ou recuperação 
judicial deferida; débitos de pessoas físicas com indicativo de óbito; e os 
créditos com anotação de suspensão de exigibilidade por decisão judicial. 
A procuradoria ainda não concluiu a classificação de todos os valores inscritos 

 
52 PGFN: Publicada portaria que estabelece critérios para classificação da DAU. Disponível em: 
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/noticias/2017/publicada-portaria-que-estabelece-criterios-para-
classificacao-da-dau. Acesso em: 29 mar. 2020. 
53 DAU – Dívida Ativa da União, segundo a PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
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em dívida ativa hoje, que somam R$ 1,8 trilhão em débitos, previdenciários 
ou não. Em ensaio preliminar feito com 50 mil devedores, que somam R$ 1 
trilhão apenas em débitos não previdenciários, a PGFN identificou R$ 129,4 
bilhões em créditos como nota “A”, ou 12% do total avaliado.” (grifo nosso). 

 
O texto anterior grifado chama a atenção para a observação de que 12% do total da dívida ativa 

da União, daqueles créditos não previdenciários, estaria na classificação “A”, de créditos com 

alta perspectiva de recuperação, segundo a Portaria nº 293. 

Mesmo considerando-se um percentual ainda mais conservador, como metade daquele 

observado pela PGFN, assumindo então um montante de R$ 64,7 bilhões (metade dos R$ 129,4 

bilhões), teríamos um valor expressivo de potencial recuperação de dívida ativa. Como 

comparação, o Programa Bolsa Família desembolsou, em 2019, R$ 33 bilhões (1,29% dos 

gastos públicos)54; pensando em aplicação dos créditos inscritos em dívida pública e 

recuperados de maneira mais eficiente, o que seria praticamente como duas vezes o valor anual 

do Bolsa Família. Seria também um valor substancial no esforço de se evitar quebrar a “regra 

de ouro”, da LRF, que proíbe o endividamento pelos subnacionais para que estes cubram 

despesas correntes, conforme cita Leonardo Cézar Ribeiro55, analista do Senado, em entrevista 

ao jornal Valor Econômico, em 15/02/201856. Ainda nesta entrevista, cita-se a questão do Refis, 

discutido anteriormente no presente texto, e que, ao final e ao cabo, é um incentivo ao mau 

contribuinte, que por vezes renegocia um mesmo tributo mais de uma vez, a cada Refis 

anunciado pela esfera de governo titular daquele crédito. 

Por mais eficiente que seja o processo de recuperação da dívida ativa, questiona-se aqui se seria 

possível ter êxito na mesma velocidade e volume que um processo de venda definitiva de tais 

créditos, com fins de securitização. 

 

Conclusão 
 

O governo federal tem buscado uma fonte nova de financiamento para projetos sociais, mais 

especificamente para o projeto que pudesse substituir o Bolsa Família. 

Uma das ideias da equipe econômica seria levantar tais recursos por meio da reforma tributária, 

 
54 Informação da Controladoria-Geral da União, através do Portal da Transparência. Disponível em: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/programa-orcamentario/2019?ano=2019. Acesso em: 
29 mar. 2021. 
55 Leonardo Cézar Ribeiro é assessor do Senador José Serra, autor do PLS 204/2016, aprovado em 13/12/2017 e 
que deu origem ao PLP 459/2017. 
56 Disponível em: https://valor.globo.com/wall-
concurrence/?next=https://valor.globo.com/brasil/coluna/securitizacao-evitaria-novos-refis-diz-analista.ghtml. 
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principalmente via reforma do Imposto de Renda, com a implementação, entre outras 

modificações, da tributação de lucros e dividendos de pessoas físicas. 

Entretanto, tal reforma tem sido bastante criticada por motivos que neste trabalho não cabe 

discutir, mas já demonstra sinais de que dificilmente será aprovada pelo Congresso Nacional. 

Outra ideia seria conseguir recursos com o parcelamento em até dez anos dos pagamentos dos 

precatórios federais, ou seja, através da postergação dos pagamentos das dívidas que a União 

deveria quitar depois do trânsito em julgado de decisões judiciais. 

Este outro caminho, denominado PEC dos Precatórios, pode ferir o teto de gastos e metas 

fiscais, segundo especialistas em finanças públicas. E com o risco fiscal de volta ao radar, 

dificilmente haverá espaço para o governo federal cumprir, concomitantemente ao teto de 

gastos, o pagamento dos precatórios, e ainda ampliar programas sociais. 

Portanto, as restrições orçamentárias dos entes públicos brasileiros, notadamente dos entes 

subnacionais, justificam um estudo mais aprofundado sobre a viabilidade da securitização de 

créditos (recebíveis), que pode ser uma importante contribuição para a discussão da alocação 

dos recursos necessários para atender as necessidades de serviços públicos ou programas sociais 

em tempos de crises sanitária e fiscal e de esgotamento da capacidade da União em socorrer os 

entes subnacionais.  

Buscamos, neste artigo, provocar a discussão a respeito do tema da securitização de recebíveis 

de subnacionais, revisando a literatura sobre o tema, descrevendo experiências de outros países 

e alguns casos brasileiros para, ao final, entender os obstáculos enfrentados pelos entes 

subnacionais que seguiram por este caminho e o porquê de outros entes não terem adotado a 

mesma estratégia. 

Discorremos, ao longo do artigo, sobre a legislação em vigor em que se baseiam os pareceres 

dos Tribunais de Contas (União e Estados) e Procuradorias (Fazenda Nacional e dos Estados) 

para analisar os aspectos jurídicos da operação, focando no principal aspecto, qual seja, se 

realmente a securitização de recebíveis dos entes subnacionais se caracteriza numa operação de 

crédito. 

O artigo enfatiza tal aspecto porque é o que nos parece o grande causador de incertezas e 

insegurança jurídica nos entes envolvidos na operação, sejam eles os próprios órgãos de 

controle, sejam os investidores privados, e principalmente os gestores públicos, que podem ser 

eventualmente acusados de desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e podem responder a 

processos judiciais.  
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Cabe enfatizar que atualmente tramita no Senado Federal um Projeto de Lei, já aprovado na 

Câmara de Deputados, que altera a Lei nº 4.320/64, que dispõe sobre as normas gerais de 

orçamento público e direito financeiro, bem como a Lei nº 5.172/66, o Código Tributário 

Nacional.  

A aprovação do Projeto de Lei em comento, na forma e na versão encaminhada ao Plenário da 

Câmara de Deputados, viabilizará do ponto de vista jurídico as operações de securitização de 

crédito dos entes subnacionais, pois deixa bem claro que a securitização de recebíveis não é 

uma operação de crédito e que não há violação à LRF. 

Como mencionamos no trabalho, o instrumento da securitização de recebíveis de entes públicos 

já é utilizado em vários países, tais como Itália, México, Argentina e os Estados Unidos, sendo 

que, neste último, a denominada “securitização de obrigações fiscais” é amplamente difundida, 

e podemos citar o caso específico da Prefeitura de Nova York, que já realizou com sucesso 

inúmeras operações de dívida ativa de impostos sobre a propriedade. 

A securitização objeto do presente estudo pode ser benéfica para um grande número de entes 

subnacionais, principalmente para municípios de menor porte, uma vez que estes não têm 

estrutura ou quadro de Procuradores Municipais devidamente organizados, de modo a 

propiciar uma cobrança eficaz e ágil dos tributos vencidos e inscritos em dívida ativa. 

A agilização na cobrança dos tributos em atraso, conjuntamente como outras medidas 

consectárias, como a não emissão da CND (Certidão Negativa de Débitos), penhora de bens 

dos devedores, certamente será um incentivo para a regularização de débitos e diminuição da 

inadimplência do pagamento de tributos nestes municípios de menor porte. 

Conclui-se que a securitização de recebíveis dos entes subnacionais pode ser um importante 

instrumento de financiamento de políticas públicas e sociais, mas que depende, em grande parte, 

da mobilização de recursos de investidores privados e mercado financeiro, que por sua vez 

decidem com base no marco regulatório, onde se inclui o conjunto de textos legais e a sua 

aplicação no dia a dia. 

É preciso, pois, que as regras sejam claras e estáveis, contribuindo para uma tomada de decisão 

transparente por parte de investidores privados e também dos gestores públicos, com a adequada 

precificação de riscos e incertezas envolvidos, e que permita a avaliação dos benefícios pela 

sociedade.  
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