
Prezados(as) presidentes(as) de Partidos Políticos, 
 

A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos, que conta com o apoio e 
colaboração de importantes entidades da sociedade civil e cidadãos(ãs) voluntários(as) que 
atuam pelo cumprimento da Constituição Federal, no que diz respeito à realização da audi-

toria da dívida (art. 26 do ADCT da CF de 1988), tendo em vista que a dívida pública tem sido um 
dos principais empecilhos ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil.Nas eleições deste ano, 
a população irá se manifestar para eleger representantes para ocupar a Presidência da República, 
o Governo dos Estados e Distrito Federal, além do Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias 
Legislativas estaduais.

Durante a campanha, candidatos fazem diversas propostas, porém, poucos abordam a ques-
tão do orçamento público, o problema do endividamento público, e de onde obteriam os recursos 
para cumprir as promessas que fazem.

Nesse sentido, pedimos a V. Sa. que encaminhe a esta carta a todos os pré-candidatos e/ou 
candidatos definidos por seu partido, pleiteantes aos diversos cargos que serão disputados nas 
Eleições 2022, para que possam se posicionar em relação às questões indicadas no Anexo à pre-
sente.

A sociedade precisa conhecer o posicionamento dos candidatos em relação ao tema do endi-
vidamento público, a fim de avaliar o seu preparo em relação aos reais problemas econômicos do 
país. É inegável a centralidade do Sistema da Dívida: além de exigir grandes somas de recursos 
para se alimentar, a dívida pública tem sido usada como justificativa para cortes e teto de investi-
mentos sociais, contrarreformas (como a Trabalhista, da Previdência e a Administrativa), e perda 
de patrimônio público por meio das privatizações de estatais estratégicas, entre outras medidas 
que empurram o nosso país para inaceitável cenário de escassez, com alarmantes índices de de-
semprego, fome, miséria, falta de serviços públicos adequados e danos ambientais irreparáveis. 
Ademais, o Sistema da Dívida tem impedido que alcancemos o desenvolvimento socioeconômico 
ambiental condizente com a imensa abundância que existe no Brasil.  

A dívida pública federal “interna” já supera R$ 7 trilhões e o seu crescimento decor-
re da aplicação de juros abusivos e atuação de mecanismos financeiros obscuros, que 
“geram” dívida, aumentando o seu estoque, enquanto favorecem principalmente bancos 
<https://auditoriacidada.org.br/video/para-que-tem-servido-a-divida-publica-que-voce-paga/>.

De 1995 a 2015, a sobra de recursos (Superávit Primário) alcançou R$ 1 TRILHÃO, e, no mes-
mo período, o estoque da dívida pública federal interna cresceu exponencialmente, saltando de 
R$ 86 bilhões para R$ 4 trilhões, o que prova que a explosão dessa dívida não decorreu da falsa 
alegação de excesso de gastos sociais, como diz o governo para empurrar reformas que retiram 
direitos da população. O próprio Tribunal de Contas da União já declarou ao Senado que a dívida 
interna federal não tem servido para investimentos. Essa chamada dívida pública tem subtraído 
recursos que deveriam estar sendo aplicados em áreas sociais de urgente necessidade. Além 
de sugar recursos orçamentários, através da emissão de moeda e seu direcionamento para o 
pagamento de juros, o Sistema da Dívida tem sido também um veículo de transferência - princi-
palmente para bancos e grandes corporações - de riquezas produzidas pela classe trabalhadora, 
aprofundando a concentração de renda e a desigualdade social em nosso país.

O Orçamento Federal Executado em 2021 escancara o privilégio dos gastos com a dí-
vida pública, enquanto todas as áreas sociais ficam prejudicadas 
< https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-dobrou-de-2019-a-2021/ > 
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A maioria dos estados 
também enfrenta graves 
problemas com a chamada 
dívida pública, em especial a 
refinanciada pela União que, 
apesar de já ter sido paga 
várias vezes, ainda possui 
elevado saldo, obrigando 
os Estados a aplicarem ri-
gorosos planos de ajuste 
fiscal que englobam priva-
tizações, cortes de investi-
mentos e contrarreformas 
que prejudicam a população

As finanças estaduais 
ainda correm grave risco 
diante da proposta de “Re-
gime de Recuperação Fiscal” 
que, na prática, eterniza 
essa dívida ilegítima e dá 
um tiro de morte ao Federa-
lismo <https://auditoriacidada.org.br/conteudo/a-ameaca-do-regime-de-recuperacao-fiscal/>.

Não podemos admitir que candidatos a quaisquer cargos eletivos em 2022 desconheçam o 
Sistema da Dívida e a necessidade de realizar urgente auditoria, com participação social, a fim de 
estancar os perversos mecanismos que têm gerado dívida sem contrapartida alguma ao país ou 
à sociedade.

Desde já agradecemos a colaboração desse partido por encaminhar o questioná-
rio anexo a todos os(as) pré-candidatos(as) e/ou candidatos(as) desse partido aos diver-
sos cargos eletivos, para que possam encaminhar, o quanto antes, as suas respostas para 
<contato@auditoriacidada.org.br>.

Informamos que todas as respostas recebidas serão publicadas com destaque na página web 
da Auditoria Cidadã da Dívida <www.auditoriacidada.org.br>.  

Atenciosamente,

Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida

< https://auditoriacidada.org.br/
conteudo/breve-historico-da-divida-
dos-estados-ate-a-proposta-de-
regime-de-recuperacao-fiscal-revela-
atuacao-do-sistema-da-divida-como-
mecanismo-de-dominacao-por-maria-
lucia-fattorelli/ >
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