


GASTO COM DÍVIDA 
PÚBLICA FEDERAL 
QUASE DOBROU DE 

2019 A 2021

R$ 1,96 TRILHÃO 
para JUROS e 

AMORTIZAÇÕES em 
2021

DÍVIDA SEM 
CONTRAPARTIDA 

EM INVESTIMENTOS 
SOCIAIS

“ROLAGEM”: A 
FALÁCIA DOS 
NEOLIBERAIS

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-
com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-

dobrou-de-2019-a-2021/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-dobrou-de-2019-a-2021/




QUE DÍVIDA O GOVERNO LULA IRÁ HERDAR:

EM NÚMEROS (Setembro/2022):
Dívida Pública Federal = R$ 7,8 Trilhões

INTERNA: R$ 7,5 Trilhões
EXTERNA: R$ 256 Bilhões 

Mas não basta olhar apenas para os números... o importante é a 
NATUREZA dessa dívida!

Se tivéssemos uma dívida desse tamanho, mas que tivesse sido 
empregada em nosso desenvolvimento socioeconômico, tudo bem, 
mas até o TCU já afirmou, em decorrência de apuração do órgão 

para responder a solicitação feita pelo Senado, que a dívida interna 
federal não tem contrapartida em investimentos no país 

https://bit.ly/2NTPlJo

https://bit.ly/2NTPlJo


JUROS ALTOS: PRINCIPAL FATOR DE CRESCIMENTO 
DA DÍVIDA DO SETOR PÚBLICO

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2018/05/JUROS-NOMINAIS-SUPERAM-O-VALOR-DA-
DIVIDA-LIQUIDA-DO-SETOR-PUBLICO.pdf

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2018/05/JUROS-NOMINAIS-SUPERAM-O-VALOR-DA-DIVIDA-LIQUIDA-DO-SETOR-PUBLICO.pdf


POR QUE A DÍVIDA PÚBLICA TEM CRESCIDO TANTO, 
APESAR DOS PAGAMENTOS DE TRILHÕES? 

Grande parte dos valores contabilizados como pagamentos de 
amortizações na realidade correspondem a pagamento de juros.

Juros estão contabilizados como se fossem amortizações!

Isso tem provocado o crescimento exponencial do estoque da dívida.

Atualização monetária paralela da dívida: essa atualização não tem 
base legal nem sentido lógico, porque na realidade a atualização está 
embutida nos juros, e tem sido paga mediante a emissão de novos títulos e 
contabilizada como se fosse amortização. Aí temos a distorção: o volume 
de “amortizações” é imenso, e, em vez de o estoque, cair ele 
aumenta!

Vejam os dados do estoque da dívida interna e pagamentos anuais de 
juros e amortizações conforme dados divulgados pelo BC e Tesouro:



QUANTO MAIS PAGAMOS MAIS “DEVEMOS”...

Apesar das 
“Amortizações”

gigantes a dívida 
cresce, pois grande 
parte dos juros são 

contabilizados 
como 

“amortizações”
https://auditoriacid
ada.org.br/explicac

ao/

Relatório ACD 
1/2013 

https://bit.ly/2MVSvfk

https://auditoriacidada.org.br/explicacao/
https://bit.ly/2MVSvfk


QUAL A RESPONSABILIDADE DO BANCO 
CENTRAL NA EXPLOSÃO DA DÍVIDA E NO 

TRAVAMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA? 
- Juros Altos #LimitedosJurosJá #TemqueVirarLei

- Remuneração da sobra de caixa dos bancos: BOLSA-BANQUEIRO
- OP. COMPROMISSADAS (Set/20202) R$1,16 TRILHÃO
- Depósito Voluntário Remunerado (Set/20202) R$92,8 bilhões

- Swap: R$ 529 bilhões em contratos (Out/2022)

- Compra de papel podre de bancos, sem limite

- Outros instrumentos (R$1,2 trilhão desde o início da pandemia)

#CPIdoBancoCentralJÁ



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


https://bit.ly/3tTi0yX

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

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://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central

https://bit.ly/3tTi0yX
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/


PARA QUE TEM SERVIDO A DÍVIDA PÚBLICA?
ALIMENTAR MECANISMOS DO SISTEMA DA DÍVIDA:
• 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 “depósito voluntário remunerado”.
• 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.



QUAL A RELAÇÃO DA DÍVIDA ELEVADA E
A PRESSÃO PELA REALIZAÇÃO DA

REFORMA ADMINISTRATIVA, 
PRIVATIZAÇÕES E 

SUPERÁVIT PRIMÁRIO?

Apesar de a dívida interna ser em reais, 
ela tem funcionado como um SISTEMA 

DA DÍVIDA e é um grande problema para 
todo o povo brasileiro!



A CENTRALIDADE DO SISTEMA DA DÍVIDA 
É INCONTESTÁVEL. 

Além de consumir cerca da metade do orçamento...
• CONTRARREFORMAS - A dívida pública tem sido a justificativa para todas

as contrarreformas (em especial as sucessivas reformas da Previdência que
retiram ou adiam direitos, e a chamada reforma Administrativa que desmonta
a estrutura do Estado em todos os níveis);

• PRIVATIZAÇÕES - A dívida pública está sendo usada como justificativa
para privatização de patrimônio público estratégico e lucrativo desde o governo
Collor, passando por todos os demais governos

• TETO E CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS PÚBLICOS – A
Emenda Constitucional no 95 estabeleceu teto somente para os gastos sociais
e com a estrutura do Estado, deixando os gastos financeiros com a dívida fora
do teto, sem limite algum, usufruindo da “economia” gerada pelo teto para os
demais gastos, que possibilitou aumento dos gastos com a dívida. Todos os
anos temos contingenciamentos de gastos em todas as áreas para privilegiar
os obscuros gastos com a chamada dívida pública.

AFINAL, QUE DÍVIDA É ESSA?



BRASIL RICO E COM MUITO DINHEIRO EM CAIXA 
QUAL A CAUSA DA CRISE DESDE 2014? TEMOS 

MANTIDO TRILHÕES EM CAIXA HÁ VÁRIOS ANOS
Ø Chegamos a quase R$ 5 TRILHÕES em caixa em set/2022:
• R$ 1,6 TRILHÃO na Conta Única do Tesouro Nacional,
• R$ 1,25 TRILHÃO no caixa do Banco Central, e
• R$ 2,021 TRILHÃO em Reservas Internacionais!
Fonte dos dados no artigo disponível em: 
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-dobrou-de-2019-a-2021/ /

Todo esse dinheiro está reservado para o Sistema da Dívida

O governo deixa o povo à míngua e, não faz investimentos
sociais, devido à chamada “meta de resultado primário”.

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-dobrou-de-2019-a-2021/
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/extra-classe-o-deficit-esta-no-banco-central-e-nao-nos-gastos-sociais-por-maria-lucia-fattorelli/


AFINAL, 
QUE 

DÍVIDA É 
ESSA?



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

MODELO ECONÔMICO
CONCENTRADOR DE RENDA E RIQUEZA

• Principais eixos: https://bit.ly/33bVDd0 e  https://bit.ly/3P9rL68

ü Sistema da Dívida
ü Política Monetária suicida
ü Modelo Tributário regressivo 
ü Modelo extrativista irresponsável para com as 

pessoas e o ambiente: mineração e agronegócio

https://bit.ly/33bVDd0
https://bit.ly/3P9rL68




Fonte: 
https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/ref/202204/RELESTAB2
02204-refPub.pdf , pág 30

LUCRO DOS BANCOS DISPARA 

Enquanto trabalhadores sofrem com a 
perda de renda, durante a pandemia o 

lucro dos bancos continuou 
aumentando.

Em 2021, os bancos lucraram R$ 
132 bilhões!

O retorno sobre o Patrimônio Líquido 
(ROE) foi de cerca de 15% !

2020: falsa queda nos lucros, pois 
bancos aumentaram as “provisões para 

inadimplência”.

https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/ref/202204/RELESTAB202204-refPub.pdf


FARRA DOS JUROS ALTOS:  BANCO CENTRAL ENTERRA A 
ECONOMIA BRASILEIRA E SACRIFICA AS PESSOAS

https://auditoriacidada.org.br/com-inflacao-e-juros-nas-alturas-41-das-familias-nao-pagaram-alguma-conta-entre-
abril-e-junho/

https://auditoriacidada.org.br/as-reunioes-secretas-trimestrais-do-banco-central-
com-banqueiros/

https://auditoriacidada.org.br/com-inflacao-e-juros-nas-alturas-41-das-familias-nao-pagaram-alguma-conta-entre-abril-e-junho/
https://auditoriacidada.org.br/as-reunioes-secretas-trimestrais-do-banco-central-com-banqueiros/


BANCO CENTRAL ENTERRANDO A ECONOMIA BRASILEIRA

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202202_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202202_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf


ACESSE 

DIVULGUE

PARTICIPE

https://auditoriacidada.org.br
/limite-dos-juros/

Auditoria Cidadã da Dívida lançou Campanha para 
LIMITAR JUROS NO BRASIL

https://auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros/


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

