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DÍVIDA PÚBLICA E AUSTERIDADE



• Quando surgem as medidas de austeridade fiscal?

• Qual a sua relação com a chamada Dívida Pública?

• Responsabilidade do Banco Central na geração e aprofundamento da crise 
econômica

• Crise econômica é usada como justificativa para rol de medidas para “debelar a 
crise” e “pagar a dívida” 

• Afinal, que dívida é essa que tem justificado tanto sacrifício social e econômico?

• Necessidade de AUDITORIA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL para desmascarar os 
mecanismos nefastos que geram dívida pública sem contrapartida
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DÍVIDA PÚBLICA E AUSTERIDADE

• Quando surgem as medidas de austeridade fiscal
• Qual a sua relação com a chamada Dívida 

Pública?
• Responsabilidade do Banco Central na geração e 

aprofundamento das crises



BRASIL 
• Abundância: 12ª 

economia, imensas 
riquezas 

• Escassez: 84º IDH

• Injustiça: 2ª maior 
concentração de 
renda do mundo

Isso não é acaso, mas 
decorre do modelo 

econômico aqui aplicado
https://auditoriacidada.org.br/e-hora-de-virar-o-jogo/

https://auditoriacidada.org.br/e-hora-de-virar-o-jogo/


O QUE SEPARA A 
REALIDADE DE ABUNDÂNCIA 
DO  CENÁRIO DE ESCASSEZ
NO BRASIL?

MODELO ECONÔMICO ERRADO, 
CONCENTRADOR DE RENDA E RIQUEZA

• Principais eixos: https://bit.ly/33bVDd0

ü SISTEMA DA DÍVIDA
ü POLÍTICA MONETÁRIA SUICIDA
ü MODELO TRIBUTÁRIO REGRESSIVO 
ü MODELO EXTRATIVISTA IRRESPONSÁVEL PARA 

COM AS PESSOAS E O AMBIENTE

https://bit.ly/33bVDd0


Estamos vivendo no avesso do Brasil que 
merecemos https://bit.ly/3AWc2QN

https://bit.ly/3AWc2QN


Conjuntura: Queda do PIB, desemprego, precarização do
trabalho, desindustrialização, quebra de empresas,
contrarreformas que desmontam o Estado, Privatizações
insanas, inflação, elevação juros e, em meio a toda essa
crise, LUCRO RECORDE HISTÓRICO DOS BANCOS.
- A culpada dessa crise econômica é a Pandemia???

Qual a 
relação desse 

paradoxo 
com o 

Sistema da 
Dívida? 



Ø Produção de CRISES ECONÔMICAS
Ø Responsabilidade do setor financeiro privado (bancos) e institucional (bancos

centrais, BIS, FMI, Banco Mundial)
Ø Aumento da “Dívida Pública” e aumento do lucro dos bancos
Ø Rol de medidas para “debelar a crise” e “pagar a dívida”:

• Planos de Ajuste Fiscal ou de austeridade (corte de investimentos e
gastos públicos)

• Privatizações (perda de patrimônio público)
• Contrarreformas (corte de direitos)

Ø Consequências:
• Redução dos serviços prestados à população
• Aumento do desemprego, da informalidade e da precarização
• Aumento da desigualdade social e da concentração de renda
• Desmonte da estrutura do Estado
• Aumento dos lucros dos bancos

MODELO ECONÔMICO ERRADO GERA CONTÍNUAS CRISES 
QUE “JUSTIFICAM” O DESMONTE. Como isso acontece?



Sucessivas “crises” provocadas pelo setor financeiro

• Crise dos anos 70: provocada pelo excesso de liquidez decorrente 
principalmente do fim da paridade dólar/ouro: Marco da 
Financeirização mundial.
• Crise dos anos 80: provocada pela elevação unilateral das taxas 
de juros internacionais (libor e prime) pelos bancos que controlavam 
o FED e a Associação de Bancos de Londres.
• Crise dos anos 90: provocada por erros de política monetária, 
principalmente os juros abusivamente elevados, que passaram a 
incidir sobre volumes crescentes de “dívida interna” gerada por 
reconhecimento de “esqueletos” sem contrapartida alguma. Avanço 
das Contrarreformas e Privatizações insanas
• Crise 2007 nos EUA e 2010 na Europa: localizada nos bancos, 
provocada pela farra dos derivativos. Salvamento bancário às custas 
do Sistema da Dívida, planos de austeridade e privatizações



BRASIL: QUAL A CAUSA DA CRISE DESDE 2014, SE TEMOS 
MANTIDO TRILHÕES EM CAIXA HÁ VÁRIOS ANOS?

Ø Chegamos a quase R$ 5 TRILHÕES em caixa no final de 2020:
• R$ 1,289 TRILHÃO na Conta Única do Tesouro Nacional,
• R$ 1,393 TRILHÃO no caixa do Banco Central, e
• R$ 1,836 TRILHÃO em Reservas Internacionais!
Fonte dos dados no artigo “O déficit está no Banco Central e não nos gastos sociais, disponível em 
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/extra-classe-o-deficit-esta-no-banco-central-e-nao-nos-gastos-sociais-por-maria-lucia-fattorelli/

A “crise fabricada” afetou Estados e Municípios
ü Retração das Transferências Federais e Estaduais e queda de 

arrecadação tributária
Lucro dos bancos seguiu aumentando

Ver “Assalto aos Cofres Públicos” https://bit.ly/3xKnEp4

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/extra-classe-o-deficit-esta-no-banco-central-e-nao-nos-gastos-sociais-por-maria-lucia-fattorelli/
https://bit.ly/3xKnEp4


QUAIS FATORES PRODUZEM CRISE

O que provocou a crise econômica atual? https://goo.gl/HdgD1q

• GUERRA

• PESTES

• QUEBRA DE SAFRA

• QUEBRA DE BANCOS

https://goo.gl/HdgD1q


O CUSTO DA POLÍTICA MONETÁRIA
PROVOCOU A CRISE ATUAL

2015:
ü Juros elevadíssimos (14,25%)
ü Remuneração da sobra de caixa de R$ 1 TRI dos bancos 

ü Prejuízos com Swap Cambial e outros prejuízos do BC
ü Emissão excessiva de títulos da dívida interna 

Dívida Interna cresceu R$ 732 bilhões em 11 meses de 2015
Investimento Federal em 2015: R$ 9,6 bilhões

O Banco Central está suicidando o Brasil https://bit.ly/2EQSXWf

https://bit.ly/2EQSXWf


A crise que enfrentamos desde 2014 foi FABRICADA 
pela Política Monetária do Banco Central

https://bit.ly/3cDQuxO

https://bit.ly/3liKWeM

https://bit.ly/39WBg5C

https://bit.ly/3cDQuxO
https://bit.ly/3liKWeM
https://bit.ly/39WBg5C


PARA QUE TEM SERVIDO A “CRISE FABRICADA”
PELA POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO CENTRAL
CRISE TEM JUSTIFICADO MEDIDAS RESTRITIVAS

ü EC 95 (PEC do Teto)
ü EC 93 (aumento da DRU para 30%)
ü Lei Complementar 159/2017, 178/2021
ü Desonerações danosas ao financiamento da Seguridade Social
ü Reformas Trabalhista, da Previdência e Administrativa (PEC 32)
ü Privatizações insanas
ü Esquema Fraudulento: “Securitização de Créditos Públicos”
ü Autonomia do Banco Central, “legalização” da remuneração da 

sobra de caixa dos bancos – PL 3.877/2020, PLP 19/2019
ü Plano mais Brasil para banqueiro: PEC 186, 187 e 188
ü PEC 438
ü EC 106, EC 109



Documento da Frente Parlamentar da Reforma 
Administrativa (PEC 32) também usa a “crise” como 

justificativa para essa contrarreforma

https://bit.ly/39WBg5C

https://bit.ly/39WBg5C


Comparativo entre os Gastos com a Dívida 
Pública e com PESSOAL e ENCARGOS (federal)

Fonte: Elaboração própria com dados do Painel do Orçamento Federal (SIOP/ME), disponível em: 
<https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS/Execucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS@pqlk04&anonymous=true&
sheet=SH06>. Acesso em 17 set 2020.

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS/Execucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS@pqlk04&anonymous=true&sheet=SH06


DÍVIDA PÚBLICA E AUSTERIDADE

• Afinal, que dívida é essa que tem justificado tanto 
sacrifício social e econômico?



Em 2020 o 
gasto com a 
dívida foi o 
que mais 
cresceu! 

https://bit.ly/3pOSvvH

PLOA  2021 
reserva 53% 
dos recursos  

para o 
Sistema da 

Dívida

https://bit.ly/3pOSvvH


Para que tem servido a dívida pública?

https://bit.ly/39ITU24

Artigo
https://bit.ly/36AbwLJ
Audiência Pública 

CAE/Senado

https://bit.ly/3dwIxvP

LIVE

TCU afirma que dívida não serviu para investimento no país
https://bit.ly/2NTPlJo

https://bit.ly/39ITU24
https://bit.ly/36AbwLJ
https://bit.ly/3dwIxvP
https://bit.ly/2NTPlJo


A DÍVIDA PÚBLICA TEM SIDO GERADA POR 
MECANISMOS FINANCEIROS:

• Transformações de dívidas do setor privado em dívida pública 
ilegal transferência de dívidas privadas para o BC: PROER, PROES, EC 106
• Transformação de dívida externa irregular, suspeita de prescrição, 
em operação feita em Luxemburgo: Plano Brady
• Elevadíssimas taxas de juros: sem justificativa técnica ou econômica
• A ilegal prática do anatocismo: incidência contínua de juros sobre juros
• A irregular contabilização de juros como se fosse amortização da 
dívida, burlando-se o artigo 167, III, da Constituição Federal.
• As sigilosas operações de swap cambial realizadas pelo BC em moeda 
nacional, garantindo o risco de variação do dólar de forma sigilosa.
• Remuneração da sobra do caixa dos bancos por meio do abuso das 
sigilosas “operações compromissadas” e BOLSA-BANQUEIRO.
• Emissão excessiva de títulos para formar “colchão de liquidez”.
• Prejuízos do Banco Central transferidos para o TN (Art. 7º da LRF) 
• “Securitização” gera dívida ilegal que é paga por fora do orçamento, 
mediante desvio de arrecadação que sequer alcançará os cofres públicos.



Mega
Pedalada

INCONSTITUCIONALIDADE

JUROS 
MASCARADOS DE 
AMORTIZAÇÃO

CRESCIMENTO 
EXPONENCIAL DA 
DÍVIDA 

FERE O ART. 167, III, 
DA CONSTITUIÇÃO

Relatório ACD 1/2013
https://goo.gl/OqsQ5R

https://goo.gl/OqsQ5R


Apesar do Superávit Primário, 
a Dívida Pública explodiu

De 1995 a 2015 produzimos 
R$ 1 Trilhão de Superávit Primário. Apesar disso, 

a dívida interna federal aumentou de 
R$86 bilhões para quase 

R$4 trilhões no mesmo período.

É evidente que os investimentos e gastos sociais não foram os 
responsáveis pelo aumento da dívida interna, pois produzimos 
Superávit Primário imenso, mas sim os mecanismos de política 
monetária do Banco Central, responsáveis por déficit nominal 

brutal e pela fabricação da “Crise Fabricada”



Ver: Assalto aos cofres públicos https://bit.ly/3coiw27 e https://bit.ly/2YboFpY

BOLSA-BANQUEIRO: Principal mecanismo responsável pela “crise 
fabricada” a partir de 2014, provocando escassez de moeda, elevação 
dos juros de mercado, explosão da dívida e rombo aos cofres públicos. 

https://bit.ly/3coiw27
https://bit.ly/2YboFpY


A REMUNERAÇÃO DA SOBRA DE CAIXA DOS 
BANCOS EXPLODIU EM PLENA PANDEMIA

https://bit.ly/3B9Wyty

A tão falada escassez de moeda é fabricada, porque 
superamos R$ 1,7 trilhão de “Operações Compromissadas” 

em alguns dias de setembro/2020, disponíveis para 
empréstimos à sociedade, mas os bancos se negaram e só 

emprestaram depois de aprovado o PRONAMPE

https://bit.ly/3B9Wyty


Em poucos meses de 2020 Banco Central liberou 
trilhões aos bancos

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ref

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ref


Tesouro gastou mais de R$ 3,3 Trilhões em 11 
anos para financiar o Banco Central

Ver artigo “O déficit está no Banco Central e não nos gastos sociais, 
disponível em https://bit.ly/2YJf6P7

https://bit.ly/2YJf6P7


https://bit.ly/3tTi0yX

O ROMBO DAS CONTAS PÚBLICAS ESTÁ NO SISTEMA DA 
DÍVIDA! Por que faltam recursos para investimentos?

https://bit.ly/3xajy98

Em vez de instalar uma CPI para investigar o Banco Central e as operações 
que têm causado rombo e crise, Câmara priorizou dar autonomia e liberdade 

total, aprovando os inconstitucionais PLP 19/2019 e PL 3.877/2020

https://bit.ly/3tTi0yX
https://bit.ly/3xajy98


Manobra tem usado recursos que poderiam ser destinados a 
gastos sociais para pagar dívida, em volume muito maior que 

a emissão de títulos para cobrir gastos sociais 
https://bit.ly/2S72v8v

https://bit.ly/2S72v8v


GRANDE CAPITAL JÁ NÃO QUER “APENAS”
OS JUROS DA DÍVIDA, MAS SE APODERA 

DIRETAMENTE DA ARRECADAÇÃO
CONSIGNADO DE RECURSOS PÚBLICOS

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/securitizacao-consignado-turbinado-de-recursos-publicos/

ESQUEMA FRAUDULENTO da chamada 
“Securitização de Créditos Públicos”

escancara o desvio de recursos para bancos 
privilegiados

PLP 459/2017 (PLS 204/2016 no Senado). Lcp 178/2021
Audiência Pública https://bit.ly/2yZoPne

Folheto https://auditoriacidada.org.br/conteudo/folheto-consignado-de-recursos-publicos/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/securitizacao-consignado-turbinado-de-recursos-publicos/
https://bit.ly/2yZoPne
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/folheto-consignado-de-recursos-publicos/


Securitização de Créditos: ESQUEMA FRAUDULENTO



Securitização de Créditos: ESQUEMA FRAUDULENTO



Regime de “Recuperação” Fiscal facilita a 
“Securitização” e eterniza dívida dos Estados

Ø O objetivo declarado do RRF é: 
ü “para corrigir os desvios que afetaram o desequilíbrio das 

contas públicas”

Ø Porém, o RRF não enfrenta os fatores que provocaram o 
desequilíbrio das contas públicas e implementa medidas de 
austeridade para priorizar a continuidade do pagamento da dívida 
ilegítima:
• Teto de gastos sociais e gastos com a estrutura do Estado
• Privatizações, Reforma Previdência, “leilões de pagamentos”
• Incentivo ao endividamento com garantia da União
• Dívidas com garantia da União poderão ser objeto de Securitização



A ameaça do Regime de Recuperação Fiscal
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/a-ameaca-do-regime-de-recuperacao-fiscal/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/a-ameaca-do-regime-de-recuperacao-fiscal/


“SISTEMA DA DÍVIDA”

• Utilização do endividamento público às avessas: ao invés
de instrumento de financiamento dos Estados, funciona como
mecanismo de subtração de recursos públicos, que são direcionados
principalmente a bancos e grandes corporações

• Se reproduz internacionalmente e internamente, em âmbito dos
estados e municípios

• Principal característica: 
“dívida pública” sem contrapartida

• Maior beneficiário:
Setor financeiro Ver vídeo 17 https://bit.ly/2YE5R2S

https://bit.ly/2YE5R2S


“Sistema da Dívida”

Como opera
• Modelo Econômico

• Privilégios Financeiros

• Sistema Legal

• Sistema Político

• Corrupção

• Grande Mídia

•SISTEMA FINANCEIRO: BIS, FMI, BM, BID, Bancos Centrais,
banca privada internacional e nacional

Dominação financeira e graves consequências sociais



AVANÇO ACELERADO DA PAUTA DO CAPITAL
Cenário perfeito para o Capital: pânico da pandemia, 

aprofundamento da crise fabricada e balbúrdia política
• Independência do Banco Central (PLP 19/2019) https://bit.ly/3wyxqKC
• Elevação da taxa de juros pelo BC sem justificativa https://bit.ly/3hqhnt7
• PEC 186 (EC 109) https://bit.ly/3dnzw7q
• Dolarização e liberdade para operações em dólar no país (PL 

5.387/2019) https://bit.ly/3fPqgKhMoeda digital do Banco Central
• PRIVATIZAÇÕES INSANAS https://bit.ly/3hSjYwh
• Securitização de créditos https://bit.ly/3avKVkI e Regime de 

“recuperação” fiscal nos Estados (LC 173 e 178) https://bit.ly/2QtekVX
• Orçamento Federal 2021 com amplo privilégio para gastos 

financeiros com a “dívida pública” https://bit.ly/3hW8pE9
• PEC 32 https://bit.ly/3leLUtK

https://bit.ly/3wyxqKC%20e%20ADI%206.696
https://bit.ly/3hqhnt7
https://bit.ly/3dnzw7q
https://bit.ly/3fPqgKh
https://bit.ly/3hSjYwh
https://bit.ly/3avKVkI
https://bit.ly/2QtekVX
https://bit.ly/3hW8pE9
https://bit.ly/3leLUtK


APROFUNDAMENTO DA CRISE
• INFLAÇÃO: falsa desculpa do Banco Central de 

“controlar inflação”
• ELEVAÇÃO DOS JUROS:

A culpa é da PANDEMIA? 

Ver LIVE: https://auditoriacidada.org.br/live-6-09-inflacao-juros-altos-e-queda-do-pib-qual-e-a-saida/

https://auditoriacidada.org.br/live-6-09-inflacao-juros-altos-e-queda-do-pib-qual-e-a-saida/


AUDITORIA DA DÍVIDA
ü Prevista na Constituição Federal de 1988
ü Plebiscito popular ano 2000: mais de seis milhões de

votos

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
www.auditoriacidada.org.br

https://bit.ly/3djrhKz

http://www.auditoriacidada.org.br/
https://bit.ly/3djrhKz


CONCLUSÃO

Ø CONHECIMENTO DOS MECANISMOS QUE GERAM
DÍVIDA E FABRICAM A CRISE ECONÔMICA

Ø MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTE
Ø AÇOES CONCRETAS

Ø REJEITAR A PEC 32
Ø INVESTIGAR O BANCO CENTRAL
Ø AUDITORIA DA DÍVIDA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Ø Participar das mobilizações www.auditoriacidada.org.br
Ø É Hora de virar o Jogo
https://auditoriacidada.org.br/e-hora-de-virar-o-jogo/

http://www.auditoriacidada.org.br/
https://auditoriacidada.org.br/e-hora-de-virar-o-jogo/
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Maria Lucia Fattorelli


