PAR A: SIN
DE: GIE
Assunto:

MEMO /C VM/SIN/Nº 227 /2014
Data: 16/09/2014
C lassificação dos dire itos cre ditórios e ope ração de cré dito re alizada no âm bito do FIDC Sane am e nto
Am bie ntal e Infrae strutura São Paulo.

R e fe rê ncia: Proce sso nº R J-2014-359
Analista re sponsáve l pe lo proce sso: Danilo Vie ira Fe itosa.
Se nhor Supe rinte nde nte ,
A C AIXA EC O NÔ MIC A FEDER AL (“Adm inistradora”), na qualidade de instituição adm inistradora, re que re u, e m
03/01/2014, o re gistro de funcionam e nto do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR EITO S C R EDITÓ R IO S SANEAMENTO
AMBIENTAL E INFR AESTR UTUR A SÃO PAULO (“Fundo”), nos te rm os do artigo 8° da Instrução C VM n°356/01.
Diante da nature za dos dire itos cre ditórios a se re m adquiridos pe lo Fundo, a áre a té cnica, por m e io do
O FÍC IO /C VM/SIN/GIE/N° 0250/2014 e do O FÍC IO /C VM/SIN/GIE/N° 0931/2014, e x igiu a m udança da classificação do
Fundo de FIDC para FIDC -NP.
Alé m disso, por m e io do O FÍC IO /C VM/SIN/GIE/N° 0250/2014, a áre a té cnica tam bé m solicitou à Adm inistradora a
autorização do Ministé rio da Faze nda, na hipóte se da e x istê ncia de com prom isso finance iro que se caracte rize com o
ope ração de cré dito para e fe ito do disposto no art. 32 da Le i C om ple m e ntar n° 101, de 4 de m aio de 2000, nos
te rm os do §9° do art. 7° da IC VM n° 444/06.
Instrução CVM nº 444/06
Art. 1º A pre se nte Instrução dispõe sobre a constituição e o funcionam e nto dos
Fundos de Inve stim e nto e m Dire itos C re ditórios Não-padronizados – FIDC -NP.
§ 1º Para e fe ito do disposto ne sta Instrução, conside ra-se Não-Padronizado o FIDC
cuja política de inve stim e nto pe rm ita a re alização de aplicaçõe s, e m quaisque r
pe rce ntuais de se u patrim ônio líquido, e m dire itos cre ditórios:
II – de corre nte s de re ce itas públicas originárias ou de rivadas da União, dos Estados,
do Distrito Fe de ral e dos Municípios, be m com o de suas autarquias e fundaçõe s;
(...)
Art. 7º O funcionam e nto dos fundos de que trata e sta Instrução, abe rtos ou fe chados,
de pe nde rá de pré vio re gistro na C VM.
§ 9º Nos fundos que re alizare m aplicaçõe s nos dire itos cre ditórios re fe ridos no inciso II
do § 1º do art. 1º de sta Instrução, ou e m dire itos cre ditórios ce didos ou originados por
e m pre sas controladas pe lo pode r público, de ve rá se r apre se ntada m anife stação
ace rca da e x istê ncia de com prom isso finance iro que se caracte rize com o ope ração de
cré dito, para e fe ito do disposto na Le i C om ple m e ntar nº 101, de 4 de m aio de 2000,
de ve ndo, e m caso positivo, se r ane x ada com pe te nte autorização do Ministé rio da
Faze nda, nos te rm os do art. 32 da re fe rida Le i C om ple m e ntar.
Lei Complementar nº 101
Art. 29. Para
de finiçõe s:

os e fe itos de sta

Le i C om ple m e ntar, são

adotadas as se guinte s

III - ope ração de cré dito: com prom isso finance iro assum ido e m razão de m útuo,
abe rtura de cré dito, e m issão e ace ite de título, aquisição financiada de be ns,
re ce bim e nto ante cipado de valore s prove nie nte s da ve nda a te rm o de be ns e
se rviços, arre ndam e nto m e rcantil e outras ope raçõe s asse m e lhadas, inclusive com o
uso de de rivativos finance iros;
Art. 32. O Ministé rio da Faze nda ve rificará o cum prim e nto dos lim ite s e condiçõe s
re lativos à re alização de ope raçõe s de cré dito de cada e nte da Fe de ração, inclusive
das e m pre sas por e le s controladas, dire ta ou indire tam e nte .
§ 1o O e nte inte re ssado form alizará se u ple ito fundam e ntando-o e m pare ce r de se us
órgãos té cnicos e jurídicos, de m onstrando a re lação custo-be ne fício, o inte re sse
e conôm ico e social da ope ração e o ate ndim e nto das se guinte s condiçõe s:
I - e x istê ncia de pré via e e x pre ssa autorização para a contratação, no te x to da le i
orçam e ntária, e m cré ditos adicionais ou le i e spe cífica;
II - inclusão no orçam e nto ou e m cré ditos adicionais dos re cursos prove nie nte s da
ope ração, e x ce to no caso de ope raçõe s por ante cipação de re ce ita;
III - obse rvância dos lim ite s e condiçõe s fix ados pe lo Se nado Fe de ral;
IV - autorização e spe cífica do Se nado Fe de ral, quando se tratar de ope ração de
cré dito e x te rno;
V - ate ndim e nto do disposto no inciso III do art. 167 da C onstituição;

VI - obse rvância das de m ais re striçõe s e stabe le cidas ne sta Le i C om ple m e ntar.
§ 2o As ope raçõe s re lativas à dívida m obiliária fe de ral autorizadas, no te x to da le i
orçam e ntária ou de cré ditos adicionais, se rão obje to de proce sso sim plificado que
ate nda às suas e spe cificidade s.
§ 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, conside rar-se -á, e m cada e x e rcício
finance iro, o total dos re cursos de ope raçõe s de cré dito ne le ingre ssados e o das
de spe sas de capital e x e cutadas, obse rvado o se guinte :
I - não se rão com putadas nas de spe sas de capital as re alizadas sob a form a de
e m pré stim o ou financiam e nto a contribuinte , com o intuito de prom ove r ince ntivo
fiscal, te ndo por base tributo de com pe tê ncia do e nte da Fe de ração, se re sultar a
dim inuição, dire ta ou indire ta, do ônus de ste ;
II - se o e m pré stim o ou financiam e nto a que se re fe re o inciso I for conce dido por
instituição finance ira controlada pe lo e nte da Fe de ração, o valor da ope ração se rá
de duzido das de spe sas de capital;
§ 4o Se m pre juízo das atribuiçõe s próprias do Se nado Fe de ral e do Banco C e ntral do
Brasil, o Ministé rio da Faze nda e fe tuará o re gistro e le trônico ce ntralizado e atualizado
das dívidas públicas inte rna e e x te rna, garantido o ace sso público às inform açõe s,
que incluirão:
I - e ncargos e condiçõe s de contratação;
II - saldos atualizados e lim ite s re lativos às dívidas consolidada e m obiliária,
ope raçõe s de cré dito e conce ssão de garantias.
§ 5o O s contratos de ope ração de cré dito e x te rno não conte rão cláusula que im porte
na com pe nsação autom ática de dé bitos e cré ditos.
No e ntanto, a Adm inistradora dive rge de tais posicionam e ntos, ple ite ando a re conside ração das e x igê ncias, na
form a de re curso ao C ole giado da C VM, já que e nte nde que :
(i)

O s dire itos cre ditórios a se re m adquiridos pe lo Fundo de ve m se r classificados com o
padronizados; e

(ii)

A ce ssão dos dire itos cre ditórios ao Fundo não caracte riza “ope ração de cré dito”, já que não
há com prom isso finance iro do e nte público, para o e fe ito do disposto na Le i C om ple m e ntar
n° 101, de 4 de m aio de 2.000.

Vale re ssaltar que , no que se re fe re à classificação da transação com o ope ração de cré dito e a classificação dos
cré ditos adquiridos nos te rm os do art. 1º, §1º, II, da IC VM 444, buscam os o aux ílio da Procuradoria Fe de ral
Espe cializada junto à C VM (PFE), que , atravé s do PAR EC ER /N°107/2014/PFE-C VM/PGF/AGU, m anife stou
e nte ndim e nto e m linha com a nossa inte rpre tação.
1.

O Fundo

O Fundo foi constituído, sob a form a de condom ínio fe chado, e m 20 de de ze m bro de 2013, com prazo de duração
inde te rm inado. A Adm inistradora é tam bé m ge stora do Fundo, e os se rviços de custódia dos dire itos cre ditórios e de
e scrituração de cotas se rão pre stados pe lo Banco do Brasil S/A.
O Fundo e m itirá duas classe s de cotas: se niore s e subordinadas. As cotas se niore s se rão obje to de ofe rta pública de
distribuição, a se r re alizada nos te rm os da Instrução C VM n°400/03. Alé m disso, por m e io da re sposta ao
O FÍC IO /C VM/SIN/GIE/N°0931/2014, a Adm inistradora e sclare ce u que “as cotas subordinadas serão subscritas pela
Prefeitura do Município de São Paulo”.
O obje tivo do FIDC é inve stir na aquisição de dire itos cre ditórios de tidos pe la Pre fe itura do Município de São Paulo (a
“PMSP”), obje to da obrigação da C om panhia de Sane am e nto Básico do Estado de São Paulo – SABESP (a “SABESP”)
de transfe rir trim e stralm e nte à PMSP 7,5% (se te vírgula cinco por ce nto) da R e ce ita Bruta[1] aufe rida pe la SABESP
na pre stação de se rviços de sane am e nto no m unicípio de São Paulo no trim e stre im e diatam e nte ante rior. Esse
com prom isso de pagam e nto é oriundo (i) da C láusula 35 do C ontrato de Pre stação de Se rviços Públicos de
Abaste cim e nto de Água e de Esgotam e nto Sanitário, ce le brado e ntre o Estado de São Paulo, o Município de São
Paulo e a SABESP, e m 23 de junho de 2010 (o “C ontrato SABESP”); (ii) do C onvê nio ce le brado e ntre o Estado de
São Paulo e o Município de São Paulo, com a finalidade de com partilhar a re sponsabilidade pe lo ofe re cim e nto do
se rviço de abaste cim e nto de água e e sgotam e nto sanitário no Município de São Paulo; e (iii) do inciso I do caput do
artigo 5° da Le i Municipal n°14.934/09.
O s re cursos do com prom isso de pagam e nto são de stinados inte gralm e nte ao Fundo Municipal de Sane am e nto
Am bie ntal e Infrae strutura do Município de São Paulo (o “FMSAI”), fundo de nature za contábil e se m pe rsonalidade
jurídica, criado por m e io da Le i n° 14.934, com a finalidade de apoiar e suportar açõe s de sane am e nto básico e
am bie ntal e de infrae strutura do Município. De staca-se que face à siste m ática e stabe le cida pe la Le i Municipal n
°14.934/09, pe lo C onvê nio e pe lo C ontrato SABESP, a alocação dos Dire itos C re ditórios ao FMSAI te m caráte r
e x clusivam e nte contábil, se ndo a titularidade de le s de tida pe la PMSP.
Por m e io da Le i Municipal n° 15.969, de 14 de fe ve re iro de 2014, a PMSP foi autorizada a ce de r os dire itos
cre ditórios pre vistos no inciso I do art. 5° da Le i n° 14.934/09. Tal ce ssão e stá condicionada à obse rvância das
norm as e proce dim e ntos de finidos pe la C om issão de Valore s Mobiliários.
O s re cursos a se re m captados quando da e m issão e colocação das cotas se niore s do FIDC se rão utilizados para
pagar à PMSP a contrapartida pe la ce ssão dos dire itos cre ditórios, e se rão inte gralm e nte alocados por e la ao FMSAI,

para a conse cução do obje to de ste , nos te rm os da Le i Municipal 14.934/09.
A ne ce ssidade da ce le bração do C onvê nio e do C ontrato SABESP de corre u da não e x istê ncia de conse nso e ntre a
PMSP e do Gove rno do Estado de São Paulo ace rca de que m te ria le gitim idade para se r o pode r conce de nte dos
Se rviços de Sane am e nto no Município de São Paulo, tal que stão é obje to de proce sso judicial atualm e nte e m curso.
Ao ce le brare m o re fe rido C onvê nio, o Gove rno do Estado e a PMSP e stabe le ce ram um acordo para ge stão conjunta
da pre stação do Se rviço de Sane am e nto no Município de São Paulo, com vistas a m inim izar os e fe itos, para a
população, de corre nte s da discussão e ntre am bos quanto a que m cabe ria se r o pode r conce de nte do se rviço e m
que stão, de m odo que o C ontrato SABESP não consiste e m um contrato de conce ssão.
Se m pre juízo de não consistir e m um contrato de conce ssão, o C ontrato SABESP e stabe le ce , por com um acordo
e ntre a PMSP e o Gove rno do Estado de São Paulo, que de sde que a SABESP e ste ja adim ple nte com as obrigaçõe s
por e la assum idas no contrato, não se rá afe tada pe la e ve ntual de finição da titularidade de que m se rá o pode r
conce de nte para o se rviço e m que stão, e lim inando assim os riscos re lativos à e x tinção de tal contrato pe la
supe rve niê ncia da de cisão judicial.
2.

Natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos pelo Fundo

2.1. Manife stação da Adm inistradora
A Adm inistradora asse ve ra que os dire itos cre ditórios a se re m adquiridos pe lo Fundo não se caracte rizam com o
re ce ita pública originária ou com o re ce ita pública de rivada da PMSP, m as sim com o re ce itas transfe ridas voluntárias,
não se e nquadrando, portanto, na hipóte se pre vista no artigo 1°, §1º, inciso II da Instrução C VM n° 444/06.
Ela aduz que os dire itos cre ditórios (i) não se caracte rizam com o re ce ita de rivada, haja vista não corre sponde re m a
tributo instituído pe lo Município de São Paulo; ou (ii) não se caracte rizam com o re ce ita originária, à m e dida que não
de corre m da e x ploração de atividade e conôm ica pe lo Município, de re ndas prove nie nte s do patrim ônio m obiliário e
im obiliário do Município, de pre ços públicos, de pre stação de se rviços com e rciais, e m e spe cial conside rando-se que o
C ontrato SABESP e o C onvê nio não re conhe ce m o Município de São Paulo com o pode r conce de nte do se rviço a qual
se re fe re m .
Esclare ce que o C ontrato SABESP confe re à SABESP a com pe tê ncia pe la arre cadação da re ce ita re lativa aos se rviços
de sane am e nto no Município e a re sponsabilidade pe la transfe rê ncia à PMSP, via FMSAI, da parce la que cabe à
PMSP pe las açõe s a se re m por e la im ple m e ntadas. Ve rifica-se , assim , que a arre cadação da re ce ita, junto aos
m unícipe s, e a transfe rê ncia da parte de vida à PMSP consiste , de fato, e m parte de se rviço de sane am e nto atribuída
à SABESP.
Na e ste ira de sse raciocínio, a Adm inistradora de fe nde que os re cursos transfe ridos à PMSP não constitue m obrigação
autônom a da SABESP, alhe ia ou inde pe nde nte da pre stação dos se rviços por e sta e x e cutados. Tais re cursos se
originam de re partição ou partilha de re ce itas, que não de snatura a orige m de re ce itas partilhadas ou re partidas. A
nature za das re ce itas re sta incólum e num siste m a de m e ra re partição, ainda que a divisão se ja e m proporçõe s
de siguais. Assim , se a re ce ita de orige m é de corre nte da pre stação de um se rviço, a re ce ita transfe rida e m função
de sta tam bé m o é , sob pe na de contradição. Logo, não há com o de svincular os dire itos cre ditórios daí de corre nte s
da sua orige m .
C om o a re ce ita transfe rida ao Município e corre sponde nte aos dire itos cre ditórios é re sultado da participação dire ta
do Município no re sultado da e x ploração dos se rviços pre stados pe la SABESP aos m unícipe s de São Paulo, a
Adm inistradora conclui que sua orige m de corre da pre stação de se rviços pe la SABESP, e nquadrando-se de ntre os
dire itos cre ditórios e stabe le cidos no Artigo 2°, I, da IC VM n° 356/01. Portanto, o Fundo de ve se r classificado com o
FIDC , se gundo o se u e nte ndim e nto.
A Adm inistradora de staca ainda que quando da re alização de ofe rta pública de quotas se niore s do FIDC , e stas se rão
de stinadas e x clusivam e nte a inve stidore s supe r qualificados, se ndo ne ce ssário o inve stim e nto m ínim o de R $
1.000.000,00 (um m ilhão de re ais).
Ainda, a partir da le itura do O FÍC IO -C IR C ULAR /C VM/SIN/Nº 1/2012, que se rve de ane x o à Instrução C VM n°504/11,
a Adm inistradora de fe nde o e nquadram e nto dos dire itos cre ditórios com o “C ré ditos oriundos de ope raçõe s do
se gm e nto de Infrae strutura (sane am e nto)”, o que os de ve riam colocar no âm bito do “se gm e nto com e rcial”, te rm o
disposto no artigo 2°, inciso I, da Instrução C VM n°356/01.
2.2. C onside raçõe s da GIE
Q uanto à nature za pública dos dire itos cre ditórios a se re m adquiridos pe lo Fundo, não re stam dúvidas, já que e le s
são de titularidade da PMSP, ante s de sua ce ssão. Por isso, e sta áre a té cnica e nte nde que , por de corre re m de um a
re ce ita pública, os dire itos cre ditórios são não-padronizados. Esse posicionam e nto e stá e m conform idade com o voto
do dire tor Sé rgio W e gue lin, no âm bito do Proce sso Adm inistrativo R J-2008-9535, do qual foi re tirado o se guinte
tre cho:
“Um crédito que deriva de receita pública sujeita-se a regime jurídico distinto dos créditos em
geral, inclusive no tocante à validade de sua cessão, que é o que justifica a restrição a que
apenas fundos de direitos creditórios não-padronizados possam adquiri-los”.
A Adm inistradora dive rgiu de ssa inte rpre tação, contra-argum e ntando, no âm bito da re sposta ao
O FÍC IO /C VM/SIN/GIE/N°0250/2014, nos se guinte s te rm os:
“Nesse sentido, observamos tratar-se de situação diametralmente oposta à descrita no voto
proferido pelo Sr. Sergio Weguelin, no âmbito do Processo Administrativo RJ-2008-9535,
mencionado no Ofício. O referido caso tratava de crédito que tinha origem o empréstimo de
recursos pelo município de Caraguatatuba à SABESP (decorrendo, portanto, do patrimônio
público), ainda que seu devedor estivesse sujeito ao regime privado. A decisão proferida pelo
Colegiado desta D. Comissão na ocasião tomou por base a origem dos direitos de crédito,
conforme mencionado no item 16 do referido voto, o qual faz referência a que “A SRE deseja
esclarecer o termo “decorrentes”, que até então vem sendo por ela interpretado a partir de seu

sentido dicionarizado (isto é, que decorre, que se origina)” sendo referido entendimento
corroborado pelo colegiado no item 22 do mesmo, desconsiderando a natureza do devedor e do
cedente dos direitos de crédito então em questão.”
A contra-argum e ntação apre se nta falhas, um a ve z que , por m ais que se ja transfe rida, e ssa re ce ita é oriunda de
um a re lação jurídica e ntre e nte público e e m pre sa pública, re sultado de um a obrigação finance ira da SABESP
pe rante a PMSP. Diante disso, tal re ce ita é contabilizada no orçam e nto da pre fe itura e , assim , faz parte do
patrim ônio público. Logo, ainda que e ssa re ce ita e ste ja atre lada à pre stação de se rviços da SABESP, sua nature za
pública não pode se r afastada.
Vale le m brar que , por m e io do artigo 1°, §1º, inciso II, da Instrução C VM n° 444/06, a C VM de u tratam e nto e spe cial
aos dire itos cre ditórios de corre nte s de re ce ita pública, por e nte nde r que e le s se subordinam a um re gim e jurídico
dife re nciando e m re lação aos de m ais dire itos cre ditórios, inclusive e m re lação àque le s dispostos no artigo 2°, inciso
I, da Instrução C VM n°356/01. No e ntanto, a Adm inistradora pare ce olvidar e ssa inte nção, ao de fe nde r a e x clusão
das re ce itas públicas transfe ridas, do rol disposto no artigo 1°, §1º, inciso II da Instrução C VM n° 444/06. O u se ja,
para Adm inistradora, com o e sse dispositivo não cita e x pre ssam e nte o te rm o “receitas públicas transferidas”, e las não
e stariam e nquadradas ne le , inte rpre tação da qual discordam os.
A argum e ntação da Adm inistradora fica ainda m ais fragilizada, quando se obse rva que a classificação das re ce itas
públicas, quanto à proce dê ncia, é doutrinária e não é norm atizada, conform e o disposto no se guinte tre cho do
Manual de C ontabilidade Aplicada ao Se tor Público Parte I – Proce dim e ntos C ontábe is O rçam e ntários – Aplicado à
União, Estados, Distrito Fe de ral e Municípios – válido a partir do e x e rcício de 2013 (o “Manual de C ontabilidade
Aplicada ao Se tor Público”):
“A doutrina classifica as receitas públicas, quanto à procedência, em Originárias e Derivadas.
Essa classificação possui uso acadêmico e não é normatizada; portanto, não é utilizada como
classificador oficial da receita pelo Poder Público.” (grifo nosso)
A partir da doutrina, a Adm inistradora e x põe o conce ito de re ce itas transfe ridas ou de transfe rê ncia – conce ito não
citado e x pre ssam e nte no Manual de C ontabilidade Aplicada ao Se tor Público -, conform e e la aduz no pe dido de
re gistro do Fundo:
“Adicionalmente aos conceitos acima transcritos, a doutrina adota ainda um terceiro conceito para
a classificação de receitas quanto à origem, o de “Receitas Transferidas” ou “Receitas de
Transferência”, o qual corresponde a receitas recebidas por um determinado ente público por
transferência de outros entes, seja ele público ou privado”.
Ade m ais, há ape nas um argum e nto para não classificar tal re ce ita pública com o originária, qual se ja, o de que o
C ontrato SABESP e o C onvê nio não re conhe ce m o Município de São Paulo com o pode r conce de nte dos se rviços de
abaste cim e nto de água e e sgotam e nto sanitário ne sse m unicípio. Vale re ssaltar que a conjugação de tais
instrum e ntos jurídicos é ne ce ssária e m virtude da disputa judicial ace rca de que m te ria le gitim idade para se r pode r
conce de nte de sse s se rviços. De sconside rando e sse argum e nto, a re ce ita te ria todas as caracte rísticas de originária,
e isso é confirm ado pe los se guinte s e x ce rtos da re sposta da Adm inistradora ao O FÍC IO /C VM/SIN/GIE/N°0931/2014:
“A receita auferida pelo Município correspondente aos Direitos Creditórios decorre da participação
direta do Município no resultado da exploração do serviço prestado pela SABESP aos munícipes de
São Paulo”.
“O Contrato SABESP, portanto, garante à SABESP o direito de explorar a prestação dos serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município, com exclusividade, enquanto
vigorar, ao tempo em que prevê a obrigação da SABESP de repassar trimestralmente à PMSP (via
FMSAI) 7,5% (sete e meio por cento) de toda a receita bruta obtida com a prestação dos seus
serviços no Município”.
Ape sar de sse s fatos, a Adm inistradora insiste na argum e ntação de que os dire itos cre ditórios são originários de
re cursos da pre stação de se rviços pe la SABESP, e que o re passe ou transfe rê ncia de sse s re cursos consubstancia
m e ra divisão de re ce itas e não alte ra ou infirm a a nature za pre stacional da sua orige m .
C om e fe ito, a que stão e m te la consiste e m de cidir se pe lo fato de a re ce ita se originar de re cursos da pre stação de
se rviços pe la SABESP no se gm e nto de infrae strutura, pode -se afastar sua nature za pública, e e nquadrar tais dire itos
cre ditórios com o ade re nte s ao te rm o “segmento comercial”, disposto no artigo 2°, inciso I, da Instrução C VM n
°356/01, a partir das orie ntaçõe s do O FÍC IO -C IR C ULAR /C VM/SIN/Nº 1/2012.
Essa possibilidade é ve dada, pois ao abstrair dos dire itos cre ditórios a sua nature za pública, e e nquadrá-los com o
pe rte nce nte s ao se gm e nto com e rcial, a argum e ntação vai de e ncontro à finalidade da C VM de classificar os dire itos
cre ditórios de corre nte s de re ce ita pública com o não-padronizados.
Vale m e ncionar que o re fe rido O fício-C icular te ve com o único obje tivo de finir quais os dire itos cre ditórios de ve riam
se r obje to de re porte pe los adm inistradore s de FIDC ao Siste m a de Inform açõe s de C ré dito do Banco C e ntral do
Brasil – SC R , nos te rm os da Instrução C VM nº 504/11 (“IC VM 504”). Essa Instrução dividiu e m fase s o e nvio de
inform açõe s dos cré ditos das carte iras dos FIDC s, conform e a orige m do dire ito cre ditório (finance iro, com e rcial ou
de m ais cré ditos). Ne sse se ntido, a SIN e ditou um O fício-C ircular com o fim e x clusivo de orie ntar m e lhor os
adm inistradore s que apre se ntavam dúvidas sobre a re al classificação de cré ditos que , a priori, não se riam tão
claram e nte e nquadrados e m cada um a dos dois principais se gm e ntos m e ncionados na IC VM 504.
Na e ste ira de sse raciocínio, se a argum e ntação da Adm inistradora fosse consiste nte , a C VM, ao e ditar o artigo 1°,
§1º, inciso VII da Instrução C VM n° 444/06, te ria e x cluído as re ce itas públicas originárias - o que não aconte ce u -,
um a ve z que dive rsas de ssas re ce itas são originadas da pre stação de se rviços, inclusive parte de ssas re ce itas é
oriunda da de le gação de se rviços a conce ssionárias. Essa le itura é re sultante da com binação dos se guinte s
conce itos de finidos pe lo Manual de C ontabilidade Aplicada ao Se tor Público:
“Receitas públicas Originárias, segundo a doutrina, seriam aquelas arrecadadas por meio da

exploração de atividades econômicas pela Administração Pública. Resultariam, principalmente, de
rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado (receita de aluguel), de preços públicos,
de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou agropecuários.”(grifo
nosso)
“Assim, conforme afirmado anteriormente, preço público (ou tarifa) decorre da utilização de
serviços públicos facultativos (portanto, não compulsórios) que a Administração Pública, de forma
direta ou por delegação para concessionária ou permissionária, coloca à disposição da população,
que poderá escolher se os contrata ou não. São serviços prestados em decorrência de uma
relação contratual regida pelo direito privado.”(grifo nosso)
Face ao e x posto, não é razoáve l ignorar a nature za pública originária dos dire itos cre ditórios a se re m adquiridos
pe lo Fundo, já que tal inte rpre tação não e stá, pois, e m conform idade com o fim a que se de stina o disposto no
artigo 1°, §1º, inciso II, da Instrução C VM n° 444/06.
Im portante m e ncionar que ne m m e sm o o argum e nto de que a transfe rê ncia de re ce itas da Sabe sp para a PMSP
não te m orige m e m um a re lação de conce ssão dire tam e nte , m as sim e m contrato privado de outra nature za,
de scaracte riza a classificação de re ce ita pública originária no pre se nte caso, ao contrário, o re força, e m nossa
opinião, te ndo e m vista os dive rsos instrum e ntos jurídicos que suportam as obrigaçõe s m útuas e x iste nte s e ntre os
dive rsos age nte s e nvolvidos.
Alé m disso, ainda que se inte rpre te que os dire itos cre ditórios de corre nte s de re ce ita pública transfe rida não
e ste jam conte m plados no disposto no artigo 1°, §1º, inciso II da Instrução C VM n° 444/06, a áre a té cnica não
vislum bra a sua classificação com o padronizados. Diante das particularidade s já apre se ntadas na constituição
de sse s dire itos, inclusive sua nature za pública, se ria m ais razoáve l, a partir de ssa ótica, classificá-los com o nãopadronizados de “nature za dive rsa”, nos te rm os do disposto no artigo 1°, §1º, inciso VII, da Instrução C VM n°
444/06.
2.2. Manife stação da PFE
Por m e io do PAR EC ER /N°107/2014/PFE-C VM/PGF/AGU, a PFE-C VM salie nta que concorda com o e nte ndim e nto da
áre a té cnica de que os dire itos cre ditórios que com poriam o patrim ônio do Fundo se e nquadram artigo 1°, §1º,
inciso II da Instrução C VM n° 444/06. Para corroborar e sse posicionam e nto, a PFE-C VM buscou fundam e ntos e m
e studiosos do Dire ito Finance iro.
ALIO MAR BALEEIR O , autor de um a das obras m ais im portante s do Dire ito Finance iro, adota o se guinte
posicionam e nto ace rca do te m a:
“A classificação mais generalizadamente aceita, designada como alemã, distingue as receitas
ordinárias em dois grupos:
a) receitas originárias ou de economia privada, ou ainda de direito privado; b) receitas derivadas
ou de economia pública, ou, ainda, de direito público.
O primeiro grupo compreende as receitas provenientes dos bens e empresas comerciais ou
industriais do Estado, que os explora à semelhança de particulares, sem exercer os seus poderes
de autoridade, nem imprimir coercitividade à exigência de pagamentos ou à autorização dos
serviços que os justificam, embora, não raro, os institua como monopólios. A essas receitas
originárias corresponderia a noção de “preços” adiante exposta[2]. (...)
No segundo grupo - receitas derivadas, caracterizadas pelo constrangimento ilegal para sua
arrecadação, - contam-se os tributos e as penas pecuniárias, em resumo, rendas que o Estado
colhe no setor privado, por ato de autoridade, subdividindo-se os primeiros em: a) impostos; b)
taxas; c) contribuições de melhoria; d) contribuições parafiscais”.
(...)
“Essa classificação, por muito difundida, envolve terminologia geralmente consagrada e coincide,
nas linhas gerais, com o direito brasileiro em vigor. Ela se funda na existência da aquisição
compulsória em relação às receitas derivadas, o que as distingue das receitas originárias. Outro
fundamento dessa divisão é a diferente origem dumas e doutras receitas: as originárias saem do
próprio setor público, isto é, do patrimônio do Estado, ao passo que as derivadas são exigidas do
patrimônio ou das rendas dos particulares. (p. 117)[3]”.
No m e sm o se ntido é o e nte ndim e nto de Luiz Em ygdio F. da R osa Jr.:
“5. Receitas originária e derivada:
A classificação mais empregada é a decorrente da escola alemã, fundamentada em que o Estado
age como particular no desempenho de atividade pertinente à exploração de seu domínio privado,
pelo que as receitas públicas são divididas em dois grupos, compreendendo as receitas
originárias, ou de economia privada, e as receitas derivadas ou de economia pública.
5.1. Receitas originárias
Receitas originárias são as auferidas pelo Estado em decorrência da exploração do seu próprio
patrimônio, agindo sem exercer o seu poder de soberania, não havendo, pois, obrigatoriedade no
seu pagamento pelo particular, sendo, portanto, receitas voluntárias, contratuais e de direito
privado (receitas patrimoniais).
Ricardo Lobo Torres leciona que as receitas originárias compreendem os preços públicos, as
compensações financeiras e os ingressos comerciais.
5.2. Receitas derivadas
Receitas derivadas são as provenientes de bens pertencentes ao patrimônio dos particulares,
impostas coercitivamente aos cidadãos, constituindo receitas obrigatórias, de direito público. Tais
receitas decorrem de atividades financeiras que o estado desempenha investido de sua soberania,
sendo, portanto, receitas legais. As receitas derivadas compreendem os tributos e as multas,
fiscais ou não[4]. (p. 62)”
Não é outra a posição de Lafaye tte Josué Pe tte r:
“6.9.2. Classificação das receitas públicas segundo a fonte de origem dos recursos
Divide a receita pública em dois grupos: originárias e derivadas, dependendo de como o Estado

age em suas relações, se como particular ou como ente público.
Assim, as receitas públicas originárias são as auferidas pelo Estado em decorrência da exploração
de seu próprio patrimônio e sem exercício de seu poder soberano. O Estado as explora à
semelhança dos particulares. Ou seja, não há coercibilidade na exigência e os valores não raro,
dependem de pactuação. Predominam entradas decorrentes de relações de direito privado.
Exemplos: preços públicos, dividendos gerados por empresas estatais, exploração de loterias,
royalties provenientes de exploração de energia hidroelétrica, mineração, petróleo, (...).
As receitas públicas derivadas são as provenientes de patrimônio de particulares, impostas
coercitivamente aos cidadãos, em decorrência do poder soberano do Estado, Compreendem os
tributos e as multas, fiscais ou não[5].”
Se gundo a PFE-C VM, “todos os excertos supra mencionados demonstram que a maioria absoluta dos estudiosos do Direito
Financeiro[6] se alinha a favor do entendimento esposado pela Área Técnica de que as receitas públicas são classificáveis
como originárias ou derivadas. Há uma uniformidade de entendimento, portanto, em relação à inexistência de um terceiro
grupo de receitas, o que me leva à discordar da argumentação defendida pela Administradora”.
Na e ste ira de sse raciocínio, com base no que se coloca “à título de argumentação da Administradora, observa-se que a
maioria dos (poucos) autores que tratam de receitas transferidas conceituam-nas como aquelas decorrentes de valores
arrecadados a título de tributo por um ente público e repassadas a outro ente público, como determinam, por exemplo, os
artigos 157 e seguintes da Constituição Federal”. Tal hipóte se , pois, não se aplica ao caso e m te la.
Diante disso, a PFE-C VM conclui que “concordo com a área técnica que se está a tratar de direitos creditórios que se
enquadram ao art. 1°, §1º, inciso II da Instrução CVM n° 444/06”.
3.

Operação de Crédito

3.1. Manife stação da Adm inistradora
Por m e io do O FÍC IO /C VM/SIN/GIE/N° 0250/2014, a áre a té cnica solicitou à Adm inistradora autorização do Ministé rio
da Faze nda, na hipóte se da e x istê ncia de com prom isso finance iro que se caracte rize com o ope ração de cré dito para
e fe ito do disposto no art. 32 da Le i C om ple m e ntar n° 101, de 4 de m aio de 2000, nos te rm os do §9° do art. 7° da
IC VM n° 444/06. A Adm inistradora e sclare ce u que :
“O FIDC e a cessão dos Direitos de Crédito ao próprio FIDC pela PMSP não implicarão em compromisso financeiro para a PMSP
que se caracterize como operação de crédito, para efeito do disposto na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
Nesse sentido, esclarecemos que”:
(iii)

(iv)
(v)

“A cessão dos Direitos de Crédito pela PMSP será realizada sem coobrigação da PMSP e/ou do FMSAI em relação à
SABESP e/ou à solvência dos Direitos de Crédito. Conforme estabelecido no Artigo 9°, Parágrafo Único do
Regulamento do Fundo a responsabilidade da PMSP e do FMSAI está restrita à existência e correta formalização dos
Direitos de Crédito, bem como pela exigibilidade dos valores a eles referentes, nos termos da legislação vigente”;
“Conforme estabelecido no Artigo 42, Parágrafo Único do Regulamento, o volume de cotas subordinadas a ser
subscrito a qualquer tempo e o nível de subordinação das Cotas Seniores não oferecem proteção relevante aos
Cotistas Seniores em caso de eventual inadimplência dos Direitos de Crédito”;
“Conforme estabelecido no Artigo 42 do Regulamento, a parcela do patrimônio do FIDC representada por Cotas
Subordinadas deverá corresponder ao maior entre R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e valor resultante da
multiplicação do Patrimônio Líquido do Fundo e os percentuais a seguir”:
PERÍODO

(vi)

PERCENTUA L

Da Data de Em issão da 1° Sé rie de C otas Se niore s até 31 de de ze m bro de
2014.

0,20%

De 1° de jane iro de 2015 a 31 de de ze m bro de 2015.

0,40%

De 1° de jane iro de 2016 a 31 de de ze m bro de 2016.

0,50%

De 1° de jane iro de 2017 a 31 de de ze m bro de 2017.

1,00%

De 1° de jane iro de 2018 a 31 de de ze m bro de 2018.

1,00%

“Após a subscrição inicial de Cotas Subordinadas no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a PMSP e o FMSAI
não estão obrigados a subscrever cotas subordinadas para recompor o nível máximo de subordinação estabelecido
no Artigo 42 do Regulamento. Conforme estabelecido pelo Artigo 43, “b” do Regulamento, na hipótese de
descumprimento do nível máximo de subordinação, a PMSP e o FMSAI terão a faculdade de subscrever cotas
subordinadas”.

3.2. C onside raçõe s da GIE
C onform e o disposto no art. 7º, §9º, da IC VM 444/06, na hipóte se de um FIDC -NP adquirir dire itos cre ditórios
de corre nte s de re ce itas públicas e houve r com prom isso finance iro do e nte público classificáve l com o ope ração de
cré dito, é im pre scindíve l a apre se ntação de autorização do Ministé rio da Faze nda, nos te rm os do art. 32 da Le i
C om ple m e ntar 101/00.
Vale de stacar que ope ração de cré dito é o “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 o uso de derivativos financeiros”, nos
te rm os do art. 29, inciso III, da Le i C om ple m e ntar 101/00. Essa de finição pe rm ite , pois, m últiplas inte rpre taçõe s, já
que a e num e ração das situaçõe s classificáve is com o ope ração de cré dito é m e ram e nte e x e m plificativa[7].
De acordo com o PAR EC ER /N°107/2014/PFE-C VM/PGF/AGU, no caso e m te la, com o a PMSP se com prom e te ria a
e ntre gar ao Fundo valore s a se r re ce bidos da SABESP e m de corrê ncia do cum prim e nto da C láusula 35 do C ontrato

da SABESP, e staríam os diante de um com prom isso finance iro que configuraria ope ração de cré dito, nos te rm os da
LR F. O s principais argum e ntos da PFE-C VM pode m se r re sum idos nos se guinte s e x ce rtos do re fe rido pare ce r:
“Verifica-se, pela descrição da operação, a existência de compromisso financeiro, pois o município assumiria a obrigação de
entregar a integralidade dos valores recebidos a esse título em troca da antecipação de uma quantia previamente fixada,
comprometendo, portanto, parte de sua receita futura. Em outras palavras, como a cessão de fluxo financeiro dos direitos
creditórios teria a finalidade de antecipar recursos que somente poderiam ser utilizados após o repasse realizado pela SABESP,
mediante a promessa de entregar, em momento futuro, a integralidade dos valores repassados, estaria demonstrada sua
natureza de operação de crédito”.
“Ou seja, como o titular dos direitos creditórios é o Município e essa operação gera, na prática, a diminuição de suas receitas
futuras (ainda que sem data certa de ingresso nos cofres públicos), esse fato gera compromisso financeiro e pode impactar no
orçamento das futuras administrações, enquadrando-se, portanto, no conceito previsto no art. 29, inciso III, da Lei de
Responsabilidade Fiscal”.
C um pre assinalar que e m caso de de se nquadram e nto do níve l de subordinação das cotas se niore s, conform e o
disposto na alíne a “a” do artigo 43 do R e gulam e nto, a Adm inistradora adotará os se guinte s proce dim e ntos:
“Artigo 43. Caso o Nível de Subordinação das Cotas Seniores esteja desenquadrado por 10 (dez)
Dias Úteis consecutivos, serão adotados os seguintes procedimentos:
(a)O Administrador deverá adotar os procedimentos necessários para realização de nova emissão
de Cotas Subordinadas, se for o caso, e comunicar, imediatamente, tal ocorrência aos Cotistas
Subordinados, mediante o envio de carta, ou por meio eletrônico, para realizar aporte adicional de
recursos para o reenquadramento do FIDC ao Nível de Subordinação das Cotas Seniores,
mediante emissão de novas Cotas Subordinadas, conforme aplicável;e”
(b) Os cotistas Subordinados poderão, a seu exclusivo critério, subscrever, no prazo máximo de 5
(cinco) Dias Úteis, contados a partir do recebimento da comunicação prevista na alínea “a” acima
descrita, tantas Cotas Subordinadas quantas sejam necessárias para estabelecer o Nível de
Subordinação das Cotas Seniores”. (grifo nosso)
Ante aos e sclare cim e ntos e sposados pe la Adm inistradora, constatam os que ape sar de e la notificar a PMSP e m caso
do re fe rido de se nquadram e nto, não há obrigação de o e nte público e fe tuar tal aporte , um a ve z que e le pode de cidir
unilate ralm e nte pe la re cusa da subscrição e inte gralização das novas cotas subordinadas. No e ntanto, a ausê ncia de
e x pre ssa re sponsabilização de ssa obrigação não de scaracte riza o com prom isso finance iro do e nte com o ope ração
de cré dito, já que a ce ssão dos dire itos cre ditórios, e m si, já re sulta no com prom e tim e nto de re ce itas futuras da
PMSP.
C onsubstanciada nos argum e ntos e x postos no PAR EC ER /N°107/2014/PFE-C VM/PGF/AGU, não acolhe m os o
e nte ndim e nto da Adm inistradora, e x igindo assim a apre se ntação da autorização do Ministé rio da Faze nda,
constante no art. 7º, §9º, da IC VM 444 c/c art. 32 da Le i C om ple m e ntar n° 101/00.
4.

Conclusões

Te ndo e m vista o e x posto acim a, e nte nde m os que a e strutura do FIDC Sane am e nto Am bie ntal e Infrae strutura São
Paulo se inse re de ntro do conce ito de ope ração de cré dito, para fins do art. 32, da Le i C om ple m e ntar n٥ 101, de 04
de m aio de 2000.
C om o be m discorrido pe la PFE, a ope ração de cré dito se dá pe la e x istê ncia de com prom isso finance iro assum ido
pe lo e nte público, qual se ja, a Pre fe itura Municipal de São Paulo.
Esse com prom isso se rá honrado atravé s do re passe trim e stral de 7,5% (se te vírgula cinco por ce nto) da R e ce ita
Bruta aufe rida pe la SABESP na pre stação de se rviços de sane am e nto no m unicípio de São Paulo no trim e stre
im e diatam e nte ante rior a que te ria dire ito a PMSP, nos te rm os da C láusula 35 do C ontrato de Pre stação de Se rviços
Públicos de Abaste cim e nto de Água e de Esgotam e nto Sanitário, ce le brado e ntre o Estado de São Paulo, o Município
de São Paulo e a SABESP, e m 23 de junho de 2010 (o “C ontrato SABESP”), e m contrapre stação aos re cursos
re ce bidos do FIDC quando da ce ssão do dire ito de cré dito.
Q uanto à nature za do cré dito ce dido ao fundo pe la PMSP, não nos pare ce have r dúvidas quanto à nature za pública
do re ce bíve l, por não se tratar do cré dito advindo da e x ploração prim ária do e nte privado, e sim de um dire ito do
e nte público, pe rte nce nte ao se u patrim ônio (FMSAI), consubstanciada (i) no C ontrato de Pre stação de Se rviços
Públicos de Abaste cim e nto de Água e de Esgotam e nto Sanitário, ce le brado e ntre o Estado de São Paulo, o Município
de São Paulo e a SABESP, e m 23 de junho de 2010 (o “C ontrato SABESP”); (ii) suportado pe lo C onvê nio ce le brado
e ntre o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo, com a finalidade de com partilhar a re sponsabilidade pe lo
ofe re cim e nto do se rviço de abaste cim e nto de água e e sgotam e nto sanitário no Município de São Paulo; e (iii) do
inciso I do caput do artigo 5° da Le i Municipal n°14.934/09, que autoriza a ce ssão o dire ito de cré dito, condicionada
à obse rvância das norm as e proce dim e ntos de finidos pe la C VM.
Em re lação a possíve l classificação contábil do cré dito, com o um a re ce ita de transfe rê ncia, ve rte nte trazida pe la
Adm inistradora à classificação usual das re ce itas públicas com o originárias ou de rivadas, o que pode ria dar ao
cré dito a se r ce dido ao fundo o caráte r privado e sua conse que nte classificação fora do rol de re ce bíve is públicos, a
PFE, e m linha com a nossa inte rpre tação, apre se ntou am pla pe squisa doutrinária sobre o te m a.
Ne ssa linha, conform e disse cado acim a, o conjunto de instrum e ntos jurídicos que suportam as obrigaçõe s m útuas
e ntre os age nte s e nvolvidos (PMSP, Sabe sp e Gove rno do Estado de São Paulo) caracte riza o cré dito, se gundo o
nosso ponto de vista, com o um a re ce ita pública originária, e m que pe se o argum e nto de que a transfe rê ncia de
re ce itas da Sabe sp para a PMSP não te nha orige m e m um a re lação de conce ssão dire tam e nte .
C om o conclusão, obse rvou-se um a uniform idade de e nte ndim e nto e m re lação à inexistência de um te rce iro grupo
de re ce itas, e m de trim e nto da classificação usual (re ce itas originárias ou de rivadas), o que nos le va discordar da

argum e ntação de fe ndida pe la Adm inistradora.
Frisam os ainda, com o be m pontua a PFE que “observa-se que a maioria dos (poucos) autores que tratam de receitas
transferidas conceituam-nas como aquelas decorrentes de valores arrecadados a título de tributo por um ente público e
repassadas a outro ente público, como determinam, por exemplo, os artigos 157 e seguintes da Constituição Federal”, o que
não se aplica ao caso e m te la.
Não obstante , é im portante re ssaltar que a classificação das re ce itas com o originárias ou de rivadas, não e ncontra
base norm ativa, transitando unicam e nte no cam po doutrinário, conform e dispõe o Manual de C ontabilidade Aplicada
ao Se tor Público (STN) (pág. 9 de ste Me m o), e pontuado pe la PFE (PAR EC ER /N° 107/2014/PFE-C VM/PGF/AGU), pe lo
que e nte nde m os que o art. 1º, §1º, II, da IC VM 444, ape sar de adotar tal classificação, procura alcançar os cré ditos
de corre nte s de re ce itas públicas no se ntido lato da palavra, inde pe nde nte m e nte da classificação acadê m ica.
Ne sse s te rm os, com base e m toda a argum e ntação e x posta, concluím os pe la (i) ne ce ssidade da apre se ntação da
autorização do Ministé rio da Faze nda, de que trata o art. 7º, §9º[8], da IC VM 444, c/c art. 32 da Le i C om ple m e ntar
nº 101/2000 (Le i de R e sponsabilidade Fiscal), e m am bos os casos, pe lo qual e nte nde m os tam bé m satisfe ita a
m anife stação pré via disposta no §10[9] do m e sm o artigo; e (ii) classificação dos dire itos cre ditórios a se re m
adquiridos pe lo Fundo com o não-padronizados, e nquadrados no disposto no art. 1º, §1º, II, da IC VM 444.
Finalm e nte , quanto à ope ração de cré dito, de stacam os, conform e tam bé m e x pre ssado pe la PFE, que o órgão
dotado da atribuição de de finir o âm bito de aplicação da Le i de R e sponsabilidade Fiscal é o Tribunal de C ontas da
União (TC U), que , contudo, ainda não se pronunciou e x pre ssam e nte ace rca do conce ito de ope ração de cré dito e m
ope raçõe s de se curitização, um a ve z que tal e nte ndim e nto pode se r m odificado, caso, futuram e nte , o TC U aponte
parâm e tros e spe cíficos para a de finição de ope ração de cré dito no âm bito de ope raçõe s de se curitização.
Por fim , colocam o-nos à disposição para re latar a m até ria, caso se e nte nda conve nie nte .
Ate nciosam e nte ,
BR UNO BAR BO SA DE LUNA
Ge re nte de Acom panham e nto de Fundos Estruturados
Ao SGE, de acordo com a análise e conclusão da GIE,
FR ANC ISC O JO SÉ BASTO S SANTO S
Supe rinte nde nte de R e laçõe s com Inve stidore s Institucionais

[1]Para os e fe itos do C ontrato Sabe sp, o te rm o “R e ce ita Bruta” significa a re ce ita aufe rida pe la SABESP na Pre stação
dos Se rviços de Abaste cim e nto de Água e de Esgotam e nto Sanitário na C idade de São Paulo, de duzida dos valore s
re lativos às C ontribuiçõe s para o Financiam e nto da Se guridade Social – C O FINS e para o Program a de Form ação de
Patrim ônio do Se rvidor Público – PASEP, sobre e la incide nte s, ou, na hipóte se de e x tinção de tais tributos, pe los
tributos que vie re m a substituí-los.
[2] “Distinguindo dum lado os “pre ços” – e spé cie do gê ne ro re ce itas originárias, - e do outro lado os tributos (tax as,
im postos, e tc.) e outras re ce itas de rivadas ou com pulsórias, apontam os dois e le m e ntos caracte rísticos e
ide ntificadore s: a) a coação, dire ta ou indire ta, que e x iste nas re ce itas de rivadas, e falta às originárias; b) a
proce dê ncia dos re cursos, já que , nas re ce itas originárias, é o próprio se tor público a fonte de las, ao passo que , nas
re ce itas de rivadas, o se tor privado, constituído pe lo patrim ônio e re ndas dos particulare s, suporta o ônus. Há, pois,
ne ssa distinção um e le m e nto político-jurídico: a orige m dos re cursos, a fonte que os forne ce . Mas não é só isso que
distingue pre ços e tributos.O s pre ços re fe re m -se a coisas e , às ve ze s, a se rviços de caráte r industrial ou com e rcial
(transporte s fe rroviários, m arítim os, com unicaçõe s te le gráficas e tc.). (...) Q uando pre sta se rviços m e diante pre ços, o
Estado forne ce transporte s fe rroviários, m arítim os ou aé re os, transm ite te le gram as e cartas, distribui água
e ncanada, gás ou e ne rgia e lé trica a dom icílio, liga os particulare s e ntre si por suas re de s te le fônicas e tc. Q ualque r
de sse s se rviços pode se r pre stado, com m onopólio ou se m e le , por e m pre sas particulare s (...). Ne nhum a de ssas
atividade s, e m princípio, ne ce ssita do e x e rcício do pode r coativo re se rvado ao Estado” (BALEEIR O , Aliom ar. Uma
introdução à ciência das finanças, 14 e d. R io de Jane iro: Fore nse , 1984, p. 122-123).
[3] BALEEIR O , Aliom ar. Uma introdução à ciência das finanças, 14 e d. R io de Jane iro: Fore nse , 1984, p. 117.
[4] R O SA JR , Luiz Em ygdio F. da. Manual de Direito Financeiro & Direito Tributário, 18. e d. R io de Jane iro: R e novar,
2005, p. 61-62.
[5] PETTER , Lafaye te Josué . Direito Financeiro, 7. e d. Porto Ale gre : Ve rbo Jurídico, 2013, p. 213-214.
[6] Vide , ainda: HAR ADA, Kioshi. Direito Financeiro e Tributário, 23 e d. São Paulo: Atlas, 2014, p. 41-59; e TO R R ES,
R icardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, 8. e d. R io de Jane iro: R e novar, 2001, p. 166-172.
[7]A e sse re spe ito, é im portante re fe rir o Manual para instrução de ple itos, re fe re nte às ope raçõe s de Estados e
Municípios, e ditado pe la Se cre taria do Te souro Nacional, onde é aduzido que “[o] conce ito de ope ração de cré dito da
Le i de R e sponsabilidade Fiscal é bastante am plo. De ssa m ane ira, há ope raçõe s que e ve ntualm e nte pode m não se r
caracte rizadas com o ope raçõe s de cré dito pe lo siste m a finance iro, m as se e nquadram no conce ito da LR F, de ve ndo,
portanto, se r obje to de ve rificação pré via pe lo Ministé rio da Faze nda. As ope raçõe s de cré dito tradicionais são
aque las re lativas aos contratos de financiam e nto, e m pré stim o ou m útuo. A le gislação e nglobou no m e sm o conce ito
as ope raçõe s “asse m e lhadas”, tais com o a com pra financiada de be ns ou se rviços, o arre ndam e nto m e rcantil e as
ope raçõe s de de rivativos finance iros. Inclue m -se tam bé m ne ssas cate gorias ope raçõe s re alizadas com instituição
não finance ira. Adicionalm e nte , há ope raçõe s que , ape sar de não se constituíre m ope raçõe s de cré dito e m se ntido
e strito, foram e quiparadas a e sta por força de Le i, por re pre se ntare m com prom issos finance iros e que foram
conside rados re le vante s pe lo le gislador. As ope raçõe s e quivale nte s a ope ração de cré dito por e quiparação são: a) a
assunção de dívidas; b) o re conhe cim e nto; c) o re conhe cim e nto ou a confissão de dívidas(ve r art. 3° da R SF
43/2001). O s contratos de re conhe cim e nto e confissão de dívidas norm alm e nte e nvolve m o parce lam e nto ou
poste rgação das obrigaçõe s obje to de re pactuação”.

[8] § 9º Nos fundos que re alizare m aplicaçõe s nos dire itos cre ditórios re fe ridos no inciso II do § 1º do art. 1º de sta
Instrução, ou e m dire itos cre ditórios ce didos ou originados por e m pre sas controladas pe lo pode r público, de ve rá se r
apre se ntada m anife stação ace rca da e x istê ncia de com prom isso finance iro que se caracte rize com o ope ração de
cré dito, para e fe ito do disposto na Le i C om ple m e ntar nº 101, de 4 de m aio de 2000, de ve ndo, e m caso positivo, se r
ane x ada com pe te nte autorização do Ministé rio da Faze nda, nos te rm os do art. 32 da re fe rida Le i C om ple m e ntar.
[9] § 10. O prazo de que trata o § 7º ficará e ste ndido para 30 (trinta) dias quando se tratar de fundo cujos
re ce bíve is se e nquadre m no inciso II do § 1º do art. 1º de sta Instrução, e a C VM te nha solicitado a m anife stação
pré via do Banco C e ntral do Brasil ou da Se cre taria do Te souro Nacional sobre as condiçõe s de constituição do fundo.

