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SISTEMA DA DÍVIDA, APROFUNDAMENTO DAS
DESIGUALDADES SOCIAIS E AMEAÇA À DEMOCRACIA
•

O que tem aprofundado a crise e aumentado a dívida?

•

Austeridade para quem?

Hegemonia do Mercado na Constituição Federal

• Direitos Sociais parcialmente implementados, submetidos a TETO DE
GASTOS, AJUSTES FISCAIS, LIMITES, CONTRARREFORMAS

• Diversas modificações para favorecer o capital financeiro, garantindo
PRIORIDADE IRRESTRITA acima dos Direitos Sociais e AUSÊNCIA DE
LIMITES. Exemplos:
• Revogação de todos os incisos e parágrafos do Art. 192
• EC 95 (Teto somente para direitos sociais e estrutura do
Estado. Gastos com a dívida fora do teto e sem limite)
• EC 106 (Art. 7º autoriza Banco Central comprar papel podre
dos bancos sem limite ou parâmetro algum https://bit.ly/3AGeivb)
• EC 109 (Prioridade para a dívida e estabelecimento de novo
subteto e ajustes fiscais https://bit.ly/3dnzw7q )
• PEC 32 (Desmonte da estrutura do Estado e privatização geral)
• PEC 23 (Tentou incluir o esquema de Securitização)

COMO O SISTEMA DA DÍVIDA TEM IMPEDIDO O
DESENVOVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO BRASIL
Ø CRISES econômicas sucessivas, fabricadas por mecanismos financeiros operados
pelos bancos centrais desde a década de 70 (Sistema da Dívida)
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

“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

“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

TCU afirma que dívida não serviu para
investimento no país https://bit.ly/2NTPlJo
Para que tem servido a dívida pública?

https://bit.ly/36AbwLJ

Audiência Pública
CAE/Senado

https://bit.ly/39ITU24

Artigo

https://bit.ly/3dwIxvP

LIVE

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.

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”

Em 2020 o
gasto com a
dívida foi o
que mais
cresceu!
A Educação
perdeu
recursos em
termos
percentuais e
nominais (Ver
tabela 2 em
https://bit.ly/3pOSvvH

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.

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

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 desvio de recursos para bancos
privilegiados
Tentativa de inclusão do esquema na PEC 23
Interpelação: https://auditoriacidada.org.br/interpelacao-alerta-o-senado-sobre-esquema-de-securitizacao-na-pec-23/

Securitização de Créditos: ESQUEMA FRAUDULENTO

Securitização de Créditos: ESQUEMA FRAUDULENTO

DANOS PROVOCADOS PELA CHAMADA “SECURITIZAÇÃO”
PEC 23 tenta inserir na CF https://bit.ly/3GSSGjn e https://bit.ly/3mPbVm4
Ø Desvio do dinheiro dos impostos pagos pelo povo, que sequer
alcançará os cofres públicos: alienação fiduciária do fluxo de arrecadação

Ø Perda de controle sobre parte crescente da arrecadação tributária,
que passa a ser desviada durante o percurso pela rede bancária para
“contas vinculadas” ao esquema

Ø Comprometimento do orçamento público, que fica subtraído das
receitas desviadas para este esquema e pelo elevadíssimo custo de
implementação, prejudicando o financiamento do Estado e o
atendimento às políticas públicas

Ø Geração ilegal de dívida pública, que não é contabilizada como
“dívida” e é paga por fora dos controles orçamentários, com o
dinheiro desviado
Ø Bancos e investidores privilegiados
diretamente da arrecadação tributária.

passam

a

se

apoderar

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/

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

AUDITORIA DA DÍVIDA
ü Auditoria da Dívida como ferramenta de Mobilização Social
https://www.youtube.com/watch?v=1eXGecV-v24

ü A ausência da auditoria é que tem levado o país ao caos
https://auditoriacidada.org.br/a-ausencia-da-auditoria-e-que-tem-levado-o-pais-ao-caos-por-marialucia-fattorelli/

ü Live: mecanismos e jogadas da dívida

https://auditoriacidada.org.br/video/live-

auditoria-cidada-revela-mecanismos-e-jogadas-da-divida/

ü Auditoria

da

Dívida

é

urgente

e

necessária

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/auditoria-da-divida-e-urgente-e-necessaria-por-maria-luciafattorelli/

ü Por que a auditoria incomoda tanto
que-a-auditoria-da-divida-incomoda-tanto/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/por-

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

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/3zj7eEX
PEC 186 (EC 109) https://bit.ly/3dnzw7q
Dolarização e liberdade para operações em dólar no país (PL
5.387/2019) https://bit.ly/3fPqgKh Moeda 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/2Wrqkdq
Orçamento Federal 2021 com amplo privilégio para gastos
financeiros com a “dívida pública” https://bit.ly/3hW8pE9
PEC 32 https://bit.ly/3leLUtK
PEC 23 https://bit.ly/3k6JXjZ

PARADOXO BRASIL

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/agronegocio-e-a-divida-publica/

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

CONCLUSÃO
Ø CONHECIMENTO DA REALIDADE
Ø MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTE
Ø AÇOES CONCRETAS
Ø REJEITAR AS PEC 32 E PEC 23
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://bit.ly/3jdY4DY

Grata
Maria Lucia Fattorelli

