TEMOS DINHEIRO SOBRANDO
PARA REMUNERAR DIARIAMENTE
A SOBRA DE CAIXA DOS BANCOS?
ESSA É A PRIORIDADE DO PAÍS???
SIM
Estamos enfrentando uma “Reforma da
Previdência” que retira R$ 1 TRILHÃO (nos
próximos 10 anos)
das mãos das pessoas
que recebem aposentadoria, pensão ou benefício da Seguridade
Social.
Essa
contrarreforma prejudica principalmente os mais pobres
e aprofunda a recessão
econômica, pois esse
trilhão deixará de girar
na economia e, adicionalmente, reduzirá a arrecadação de tributos.

NÃO

Porém, você sabia que R$ 1 TRILHÃO JÁ
FOI DESTINADO PARA OS BANCOS (nos últimos 10 anos), de forma ilegal, para remunerar diariamente o dinheiro que sobra em seu
caixa?
Isso mesmo, o dinheiro que os bancos não conseguem emprestar (porque cobram juros elevados demais) está sendo remunerado diariamente!
Em vez de acabar com essa ilegalidade, o governo enviou ao Congresso o PLP
112/2019 que, além de colocar o Banco
Central acima de tudo e de todos, pretende “legalizar” a figura do Depósito Voluntário Remunerado pelo Banco Central aos
bancos (tal como o PL 9.248/2017), o que na
prática significa que toda a sobra de caixa dos
bancos poderá ser depositada no Banco Central
e este pagará juros diários aos bancos! Temos
dinheiro sobrando para isso????

Nosso problema não é a falta de recursos, mas a opção
de retira-los da população para entrega-los aos bancos
Não faltam recursos! Temos destinado
trilhões para alimentar o Sistema da Dívida
(JUROS, PREJUÍZOS DO BANCO CENTRAL
COM SWAP CAMBIAL E OUTROS OPERACIONAIS, REMUNERAÇÃO DA SOBRA DE CAIXA
DOS BANCOS ETC.) e ainda temos mais de
R$ 4 TRILHÕES EM CAIXA! Dinheiro que
deveria estar sendo investido no País!
Em dezembro/2018, possuíamos, por
exemplo https://bit.ly/2ZepGfY:

n R$ 1,27 TRILHÃO no caixa do Tesouro
Nacional;
n R$ 1,13 TRILHÃO no caixa do Banco
Central, e
n US$ 375 bilhões (R$ 1,453 TRILHÃO)
em Reservas Internacionais!
Além disso, o Brasil é a 9ª maior
economia do mundo, possui imensas
riquezas e potencialidades, e cerca de
R$ 4 TRILHÕES líquidos!

ENTENDA O PRIVILÉGIO ESCANDALOSO DOS BANCOS
Por que sobram recursos no caixa dos
bancos? - Porque eles cobram taxas de juros altas demais para emprestar o dinheiro
disponível (recursos depositados por pessoas e empresas, já deduzido do “depósito
compulsório”). Como não existem pessoas e
empresas dispostas a pagar juros tão elevados, esses recursos “sobram” no caixa dos
bancos. O Banco Central permite que os bancos depositem essa sobra de caixa no próprio
Banco Central e paga aos banqueiros uma
remuneração diária!
Essa remuneração diária consumiu
R$ 754 bilhões nos últimos 10 anos, conforme balanços do Banco Central. Se atualizarmos esse valor, chegamos perto de R$ 1
trilhão de gasto exclusivamente para remunerar a sobra de caixa dos bancos!
Não há previsão legal para o
pagamento dessa remuneração aos
bancos, que já custou R$ 1 TRILHÃO!
A desculpa do Banco Central para esse
privilégio indecente aos banqueiros tem sido
a necessidade de reduzir o volume de moeda em circulação para “controlar a inflação”.
Essa desculpa não tem o menor fundamento,
pois a inflação brasileira tem sido provocada
pelos preços administrados (elevação contínua dos preços de combustíveis, energia,
telefonia, planos de saúde, tarifas bancárias
etc.) e dos preços de alimentos. Ademais, o
volume de moeda em circulação no país é
baixíssimo; há insuficiência de liquidez e não
excesso.
A desculpa de retirar mais de R$ 1
Trilhão de circulação para “controlar inflação” foi desmascarada em 2017 quando o IGP foi negativo, ou seja, tivemos deflação. E, contraditoriamente, o estoque dos
depósitos voluntários dos bancos (Operação
Compromissada) atingiu recorde de R$ 1,23
TRILHÃO https://goo.gl/dvHYmr
Diante desse escândalo que desmasca-

rou a ilegalidade dessa onerosa operação, o
Banco Central enviou à Câmara dos Deputados o PL 9.248/2017, que cria a figura do
“Depósito Voluntário REMUNERADO” pelo
Banco Central https://bit.ly/2F6Q8lJ , o que
já vem sendo feito com o abuso das Operações Compromissadas https://goo.gl/gU6X7E e https://goo.gl/VWZgVa
O PLP 112/2019 também visa
“legalizar” essa remuneração ilegal e
imoral que tem sido paga aos bancos.
Essa remuneração diária, que já vem
acontecendo de forma ilegal abusando-se
das Operações Compromissadas, foi a principal causa da crise fabricada que estamos
enfrentando, pois essa operação tem provocado, ao mesmo tempo:
1 - Aumento da dívida pública em R$
1,3 Trilhão pois, para justificar a remuneração ilegal, o BC fica com a sobra de caixa
dos bancos e entrega títulos da dívida pública
para eles, pelo tempo que desejarem, por 1
dia ou mais!
2 - Rombo nas contas públicas, pois
essa remuneração custou cerca de R$ 1
Trilhão nos últimos 10 anos!
3 - Escassez de moeda na economia
e consequente elevação brutal dos juros
de mercado, pois bancos preferem a garantia de remuneração diária paga pelo BC
a irrigar a economia com a circulação do dinheiro. Imaginem o que ocorreria se o Banco
Central parasse de remunerar toda essa sobra de caixa e devolvesse esse montante de
cerca de 20% do PIB para os bancos! Estes
reduziriam brutalmente os juros de mercado,
possibilitando às indústrias e empresas em
geral acessarem crédito barato, viabilizando
assim a retomada do crescimento econômico, a geração de emprego e renda e, consequentemente, o crescimento da arrecadação
tributária, colocando fim à essa crise fabricada que enfrentamos.

PARTICIPE! EXIJA A REJEIÇÃO DO PLP 112/2019
PARTICIPE DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA

AGOSTO/2019

Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida
SAUS, Quadra 5, Bloco N, 1º andar – Brasília/DF – CEP: 70.070-939 - Edifício Ordem dos Advogados do Brasil
Telefone (61) 2193-9731
E-mail: contato@auditoriacidada.org.br - auditoriacidada@gmail.com - http://www.auditoriacidada.org.br/
Siga nosso Facebook, veja nossos vídeos no Youtube e entenda melhor como funciona o Sistema da Dívida.

