Big fish eat little fish - Pieter Bruegel, 1557

Uma história antiga

Não foi por acaso que Pieter Bruegel, pintor renascentista do século XVI, fez a pintura
“peixe grande come peixe pequeno” já em 1557. Com isso ele queria representar a destruição socioeconômica da sociedade daquela época, quando imperadores e reis viviam à custa de seus súditos e os mercadores mais poderosos à custa de outros menos poderosos. Um
mundo terrível, governado pela ganância, com fartura de um lado e escassez de outro. Um
mundo onde os grandes comem os pequenos. Hoje não é diferente. Enquanto no Brasil - um
país de fartura - a dívida e os lucros ficam cada vez maiores, grande parte da população ainda vive em situação de total ‘faltura’: falta educação, falta saúde, falta moradia, falta saneamento e, principalmente, falta respeito à dignidade humana.

Você sabe o que o governo faz com o seu dinheiro?

Quer saber para onde vai o dinheiro que você paga em impostos, aos governos, ao longo de cada ano: Imposto de Renda (IR), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto
Territorial Rural (ITR), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU) e tantos outros? Fique sabendo que o dinheiro que deveria melhorar a saúde, o transporte, a educação, o saneamento e diminuir o preço dos alimentos é engolido pela dívida! O governo federal gasta quase 50% do orçamento com a dívida: pagando os juros, parte do valor principal e rolando1 o resto. É isso mesmo, aquela dívida que o
governo Lula falou que tinha acabado não acabou. Pelo contrário, ela nunca esteve tão alta.

1 O termo oficial é rolagem de dívida. Significa o ato de “rolar” a dívida, adiando o seu pagamento, trocando dívida velha
que vence por novas dívidas.

Big fish eat little fish - Pieter Bruegel, 1557

Lembram, em 2009, quando o ex-presidente Lula falou que o Brasil podia emprestar dinheiro ao FMI porque nosso problema com a dívida estava resolvido e perguntou para os
jornalistas “vocês não acham muito chique o Brasil emprestar dinheiro para o FMI?”2. Pois
bem, perguntamos ao governo: “é chique que o nosso dinheiro seja engolido por uma dívida que não conhecemos, que não contraímos, para a qual não fomos consultados e que não
nos beneficiou, enquanto as necessidades básicas de milhões de pessoas ainda estão
longe de ser atendidas?” E temos a resposta: “Não! Chique é ter moradia, educação, saúde, transporte e um meio ambiente de qualidade!”

O tamanho real da dívida brasileira
• Dívida Interna: R$ 2,536 trilhões em dezembro de 2011

• Dívida Externa: US$ 402,3 bilhões em dezembro de 2011

Só em 2011, nós pagamos R$ 708 bilhões (45,05% do orçamento geral)
com juros e amortizações

Você sabe o que são os juros? E a tal da amortização?
Os juros podem ser entendidos como uma espécie de “custo de aluguel” de determinado
valor emprestado, ou seja, os juros constituem o valor que o emprestador determina
que deve receber pelo simples fato de emprestar.

Quando pagamos um empréstimo com juros, estes se constituem como um valor “a
mais” que efetivamente não tomamos emprestado, ou seja, o valor referente aos juros só
passa a existir em dinheiro quando nós o pagamos.
E por que os emprestadores se dão o direito de cobrar algo que efetivamente não
emprestam? Dizem que os juros justificariam o risco do emprestador em não ter seu
dinheiro de volta, mas na realidade este se constitui apenas em um instrumento de
enriquecimento à custa dos outros, ou seja, os juros constituem-se como o lucro em um
empréstimo e um lucro que o emprestador obtém a partir do trabalho e do esforço de
quem tomou emprestado.
Já a amortização é o pagamento do valor efetivamente tomado emprestado, o que
costuma ser chamado de valor principal da dívida. A amortização deveria significar a
diminuição da dívida, no entanto, quando não se paga o valor tomado emprestado de
uma vez e os juros cobrados são abusivos isto se torna muito difícil uma vez que estes
acabam aumentando o valor devido, mesmo com a efetivação de pagamentos.

2 http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/04/02/lula-quer-entrar-para-historia-como-primeiro-presidente-dobrasil-emprestar-para-fmi-755110902.asp

Orçamento Geral da União em 2011

Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida, com dados do Ministério da Fazenda/Banco Central
Nota 1: As despesas com a dívida e as transferências a estados e municípios se incluem dentro da função “Encargos Especiais”.
Nota 2: O gráﬁco não considera os restos a pagar de 2011, executados em 2012, por isso, estes valores podem sofrer pequenas alterações.

Enquanto se gastou R$ 708 bilhões com a dívida em 2011, veja o que foi investido nos
nossos direitos:
Saúde: R$ 63,93 bilhões (4,07% do orçamento)
Educação: R$ 46,97 bilhões (2,99% do orçamento)
Assistência Social: R$ 44,77 bilhões (2,85% do orçamento)
Trabalho: R$ 35,97 bilhões (2,29 % do orçamento)
Agricultura: R$ 9,58 bilhões (0,61% do orçamento)
Saneamento: R$ 314,2 milhões (0,02% do orçamento)
Habitação: R$ 0,00 (0,00% do orçamento3)

Só para dar um exemplo, sabe o que poderia ser feito com o dinheiro gasto
no pagamento da dívida em 2011?
•Construir 20,2 milhões de casas populares no valor de R$ 35 mil cada uma.

3 Depois de muito pesquisar, descobrimos que o governo não coloca os recursos destinados ao programa “Minha Casa,
Minha Vida” na função Habitação - dentro do Orçamento, mas sim em “Outros Encargos Especiais”. Além da falta de
transparência, isso explicita que o principal objetivo deste programa não é resolver a alta demanda por moradia, mas sim
garantir ganhos às construtoras pois representa um subsídio ao crédito habitacional.

Para entender a dívida

Se nunca houve uma consulta ao povo brasileiro, se o povo nunca pediu estes empréstimos, de onde vem toda essa dívida que consome quase metade do orçamento do governo,
do nosso dinheiro?

Ela é histórica: Teve início com a chegada dos portugueses, quando os povos indígenas
foram violentados e assassinados, tiveram suas culturas destruídas e suas terras e riquezas saqueadas; e quando milhões de africanos foram escravizados e eliminados pela fome,
perseguição e violência.

Ela é colonial: Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foram extraídos do nosso
território 75 mil quilos de ouro, equivalente a US$ 5,5 bilhões em valores atuais. Muitos outros minérios, madeiras, pedras preciosas, impostos, e toda sorte de riquezas foram levados
para Portugal sem que tenhamos recebido um só centavo de reparação.
Ela é imperial: Para que Portugal aceitasse a nossa independência, D. Pedro I propôs
que o Brasil assumisse a dívida externa que os portugueses tinham com a Inglaterra e D.
João VI foi embora do País deixando os cofres vazios.
Ela é de guerra: D. Pedro II solicitou empréstimos à Inglaterra para financiar a Guerra do Rio da Prata, disputando
com a Argentina a Província Cisplatina (atual Uruguai) e
o seu trigo. Posteriormente, a serviço dos interesses ingleses na América do Sul, um novo empréstimo foi concedido para financiar a sanguinária Guerra do Paraguai. Desde então, o Brasil contraiu uma pesada
dívida histórica com o Paraguai.
Ela é de exportações: em 1930, o governo federal destinava 25% de tudo o que ganhava com
as exportações para o pagamento da dívida externa.

Ela é da ditadura: Graças à irresponsabilidade dos
sucessivos governos militares, durante os 21 anos de
ditadura, a dívida aumentou 42 vezes, pulando de US$
2,5 bilhões, em 1964, para US$ 105 bilhões, em 1985. A
escalada do preço internacional do petróleo provocou uma
grande oferta de petrodólares que, depositados nos bancos
dos países ricos pelos produtores de petróleo, foram oferecidos aos países do Sul através do mercado financeiro internacional a juros muito baixos e taxas flexíveis.
Ela é impagável: Nos anos de 1980, para financiar a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos elevaram a sua taxa de juros doméstica da média
histórica de 4% para até 21,5%, o que elevou
o valor da dívida externa em dólares. Os EUA

mantiveram a taxa básica de juros com dois dígitos entre outubro de 1978 e maio de 1985,
mantendo as dívidas dos países do Sul literalmente impagáveis. Para viabilizar o pagamento da dívida, a partir de 1982 o governo militar brasileiro negociou com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) diversos empréstimos sujeitos a ajustes estruturais.

Ela é neoliberal: A partir dos anos de 1990, o governo brasileiro ampliou o espaço da
economia para capitais estrangeiros. Além de reduzir impostos sobre importações, cortou subsídios às exportações, atraiu capital estrangeiro por meio da emissão de títulos
da dívida pública, deixando estes capitais entrarem e saírem sem restrições. Os estrangeiros passaram a adquirir títulos remunerados por uma das taxas mais altas de juros do
mundo. A dívida externa no período do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) era
de US$ 148 bilhões, em 1995, e foi passada para o governo Lula, em dezembro de 2002,
valendo US$ 210 bilhões. Neste meio tempo, o País pagou US$ 345 bilhões no pagamento dos juros, do principal e da rolagem da dívida e perdeu mais de US$ 100 bilhões de patrimônio público por conta das privatizações, feitas em nome da necessidade de realizar o pagamento das dívidas. No período FHC, o Brasil recebeu US$ 282 bilhões em
empréstimos desembolsados: mais da metade deste valor foi para o pagamento de juros.
Constata-se uma estranha matemática: o país acaba enviando muito mais dinheiro
para o exterior do que recebe em empréstimos.
A dívida interna, nesse período, passou de R$ 60 bilhões para R$ 648 bilhões. Os governos Lula e Dilma continuam com essa mesma lógica. Depois de anos de “Fora
FMI!”, escolhem passar nossos recursos para esta instituição ilegítima, o que diminuiu a
dívida externa com uma mão enquanto a aumentou com a outra; e, de quebra, aumentou
muito a dívida interna. Essas duas dívidas nunca estiveram tão altas. São mais de R$ 3 trilhões, valor superior ao dobro dos gastos do governo federal em 2011.

Dívida pública, privada, interna e externa

A dívida pode ser pública ou privada. A dívida privada é de responsabilidade do setor privado (empresas e bancos). Mas muitas vezes, quando eles não pagam suas dívidas, é
o Estado que assume, atuando como fiador.
A dívida pública é a soma de tudo o que os organismos de Estado devem. Isto inclui o
governo federal, os governos estaduais e municipais e as empresas estatais. A dívida pública pode ser interna ou externa. Como as pessoas, o Estado pode se endividar de diferentes maneiras. Algumas vezes, pede dinheiro utilizando instrumentos formais como, por
exemplo, fazendo empréstimos nos bancos nacionais ou estrangeiros (dívida externa). Outras vezes, o Estado emite títulos – papéis como as notas promissórias – que são vendidos
em diferentes mercados (dívida interna).

DICIONÁRIO DA DÍVIDA

Natureza da
Dívida
Significado

Tipo de Dívida

Dívida pública

Dívida privada

Responsabilidade dos
governos e seus entes.

Responsabilidade do setor privado (empresas
e bancos). Mas, muitas vezes, quando eles não
pagam suas dívidas, é o Estado que assume,
atuando como um fiador.

Interna

Externa

Externa

A dívida interna pode ser paga em moeda nacional (em reais) e a dívida externa só
pode ser paga em moeda estrangeira (normalmente em dólar). Mas elas não são coisas separadas. Ainda que apresentem causas e consequências distintas, fazem parte da mesma
política econômica, que pratica o credo da dependência de capitais privados, seja de brasileiros ou estrangeiros.

A evolução da Dívida Externa
(o peixe grande que ajudou o peixe gigante a crescer...)

Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Setor Externo - Quadro 51 e Séries Temporais - BC

A dívida e(x)terna é resultante de empréstimos feitos no exterior pelo governo,
por empresas estatais ou privadas. Esses recursos podem ser de governos, entidades
financeiras internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional
(FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e de outros bancos e financeiras privadas. Muitas vezes os empréstimos externos de empresas privadas contam
com o aval do governo federal. Isto faz com que nos casos de insolvência (incapacidade
de pagar) do tomador, a dívida privada seja ‘estatizada’ e o pagador passe a ser o povo
brasileiro. Como pode-se ver no gráfico, a dívida externa não acabou. Pelo contrário,

ela nunca esteve tão alta. Em
dezembro de 2011, ela totalizava US$ 402,3 bilhões. Em
2005, houve uma ligeira queda com o polêmico pagamento
adiantado de US$ 15,5 bilhões
ao FMI mas, posteriormente,
ela voltou a crescer.

Dívida Interna

A dívida interna está diretamente vinculada à divida
externa. Ela é objeto de intensa especulação. Por isso, chamamos os “investidores” que
aplicam nos papéis desta dívida de especuladores. Nas últimas décadas, os governos pagaram sua dívida externa por meio de um mecanismo que gera cada vez mais dívida interna. O crescimento
da dívida interna não ocorre, como o governo federal diz, devido aos gastos com o funcionalismo público, previdência social, educação, saúde, moradia, transporte ou saneamento.
O motivo foi outro: com a desregulação crescente da economia a partir dos anos de 1990,
provocada pelas políticas neoliberais impostas pelo Banco Mundial e FMI, os especuladores estrangeiros passam a ver na compra de títulos da dívida pública brasileira um negócio lucrativo e começam a comprar títulos da nossa dívida interna e a aplicar seu dinheiro
nas bolsas de valores do nosso país. Eles compram os títulos da dívida do governo brasileiro, como se fossem promissórias, ou seja, um documento que é entregue pelo governo ao
comprador, com a promessa de pagar depois, com juros. Não existe dinheiro em caixa. O
que existe é a promessa do governo de que o dinheiro emprestado será pago depois do período combinado. Após ganharem os juros, com uma taxa que é a mais alta do mundo, e serem reembolsados pelo governo brasileiro, esses especuladores retornam para seus países
de origem com os seus lucros, sem pagar impostos e sem qualquer restrição. Agem como
agiotas… e todo mundo sabe o que é ficar devendo a um agiota, não é mesmo?

Com o tempo a coisa piorou… As altas taxas de juros cobradas no Brasil, oito a dez vezes
mais elevadas do que aquelas cobradas em outros países, tornaram-se mais uma oportunidade para os banqueiros ganharem dinheiro. As empresas e bancos brasileiros se endividam no exterior e com esse dinheiro compram mais títulos da dívida pública brasileira (que
têm taxas de juros bem mais altas). Com o dinheiro que ganham do pagamento desses títulos,
esses bancos e empresas podem pagar o empréstimo estrangeiro e ainda ficam com um bom
troco. Os especuladores estrangeiros, por sua vez, continuam a comprar os mesmos títulos da
dívida pública para depois voltarem para seus países cheios de dinheiro. Desse modo, a dívida
do Estado brasileiro só cresce. Resultado: o Estado brasileiro se endivida e os especuladores nacionais e estrangeiros ganham muito dinheiro com essa dívida4. Então de “interna”
ela tem muito pouco – é contada em reais, mas envolve especuladores brasileiros e estrangeiros. São os mesmos mecanismos e atores envolvidos. Mas quem paga essa dívida? Você e todos
4 VIERA DE ÁVILA, Rodrigo. ¨Dívida Interna”: A nova face do endividamento externo, 2006.
Disponível em: http://www.divida-auditoriacidada.org.br/.

nós, pois são utilizados os recursos públicos resultantes da arrecadação de impostos. Ao invés
de irem para as necessidades básicas da sociedade, grande parte desses recursos, como vimos
no gráfico “pizza”, são usados para pagar os emprestadores (e são os especuladores os que mais
recebem) de todo esse endividamento do nosso país.

Ciclo vicioso da dívida interna

“Credores” da Dívida Interna

Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida, abril de 2010

E a quem devemos a dívida “interna”? Ela é interna mesmo? Vejam que grande parte da
dívida “interna”está nas mãos de bancos nacionais e estrangeiros:

Fundos de Pensão: Os Fundos de Pensão das empresas estatais foram criados para garantir a aposentadoria complementar (privada) dos empregados dessas empresas. Os trabalhadores investem no Fundo, para depois de um período receber aposentadoria mensal
– o dinheiro investido mais os juros. Os três maiores fundos são a Previ, do Banco do Brasil; a Petros, dos funcionários da Petrobras; e a Funcef, da Caixa Econômica Federal. Seus
recursos deveriam garantir uma aposentadoria digna aos trabalhadores, entretanto, são
utilizados para comprar títulos da dívida pública e investir no cassino das bolsas de valores. Além disso, colaboram ativamente no processo de privatização das empresas estatais
e da própria aposentadoria. Como gera-se lucro a partir do investimento dos recursos dos
trabalhadores na bolsa de valores, os gestores dos fundos fazem de tudo para crescerem.
Quanto mais crescem, pior fica a previdência pública. Quanto pior fica o sistema público de
aposentadoria, mais trabalhadores terão que buscar os fundos privados. É outra política
neoliberal de privatização do Banco Mundial; só que, neste caso, não é explícito. A participação acionária nas empresas com os fundos e, portanto, seu lucro, é o que assegura a rentabilidade dos mesmos. Por isso, os fundos que ajudaram nas privatizações e tornaram-se
sócios de empresas, como a Embraer, Usiminas, Vale do Rio Doce e outras, apoiaram o arrocho salarial e as demissões ali ocorridas. Eles também querem que seus segurados trabalhem por mais tempo e ganhem menos quando se aposentarem. Ou seja, a renda dos fundos é baseada na superexploração do trabalho5.

5 Ver: http://www.pstu.org.br/jornal_materia.asp?id=2317&ida=0

Fundos de Investimentos: Trata-se de uma outra aplicação financeira onde vários investidores se juntam para realizar um investimento financeiro. Cada fundo tem um determinado objetivo ou retorno esperado, e os lucros e as despesas são divididas pelos investidores. A administração e a gestão do fundo são realizadas por especialistas.

O que é bolsa de valores
A bolsa de valores é o mercado “organizado” onde se
negociam ações de empresas públicas ou privadas. Grande
parte das negociações de compra e venda das ações são
feitas eletronicamente, mas também fisicamente. No
Brasil, a atividade das bolsas é fiscalizada pela Comissão
de Valores Mobiliários. Seus movimentos resultam, em
parte, de manobras especulativas. Um grande número de
agentes (pessoas físicas ou instituições financeiras), a todo
momento lançam as suas expectativas uns contra os outros
em busca de ganhos futuros ou preservação do capital.

Evolução da dívida interna

Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Setor Externo - Quadro 51 e Séries Temporais – BC

Perguntamos então ao governo: é chique ter uma dívida interna de R$ 2,563 trilhões?
É um grande peixe (dívida interna) que engoliu outro peixe (dívida externa) que, juntos,
engolem a gente!

E tudo isso, para quê?... veja a situação atual do Brasil

• O Brasil continua entre os países mais desiguais do mundo, ocupando a 8ª posição em
concentração de renda, segundo relatório da ONU;
• Ocupa o 73º lugar no que se refere ao (des) respeito aos Direitos Humanos;
• Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza;
• 12 milhões de desempregados (2010)6;
• O déficit habitacional é de 8 milhões de moradias, além de 11,2 milhões de domicílios inadequados7;
• Dados recentes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) mostram o Brasil como o 8º pior país no ranking de analfabetismo no
mundo. São quatorze milhões de adultos brasileiros analfabetos. Segundo a Unesco, ocupamos o 88º lugar em educação no mundo;
• Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado no início de
2011, em torno da percepção da população sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) mostra
que, além da falta de medicamentos e de atendimento precário, o principal problema
apontado é a falta de médicos;
• O Anuário das Mulheres Brasileiras 2011, realizado pela Secretaria de Políticas para
Mulheres (governo federal) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), mostra que 28,4% das mulheres assassinadas no País,
morreram em casa (vítimas de violência doméstica).
6 http://www.dieese.org.br/ped/metropolitana/pedmetropolitanaAnual2010.pdf.
7 Fonte: Fundação João Pinheiro, 2007.

Estes dados comprovam que há uma clara opção política em priorizar o pagamento da dívida ao invés de atender às reais necessidades e direitos da população. Eis porque o governo,
as elites e a mídia convencional afirmam que a economia do Brasil vai muito bem. Pouco se
fala (na imprensa e na sociedade, de modo geral) da verdadeira situação da dívida; seus dados não são divulgados e a maioria da população acredita na afirmação do governo de que
a dívida não é mais um problema para o Brasil e o povo brasileiro.

Para os banqueiros está tudo muito bem. O setor bancário foi o mais lucrativo do
Brasil em 2011. A lucratividade do sistema financeiro cresceu 550% nos últimos oito
anos - de R$ 34 bilhões, nos dois mandatos de FHC, para R$ 170 bilhões, nos dois governos de Lula. Tem sido recorrente o fato de que, ano após ano, os bancos batem seus
próprios recordes de lucratividade.
Dados da Federação Nacional dos Bancários revelam que os grandes bancos brasileiros
lucraram R$ 51,9 bilhões em 2011. O volume é 10,2% maior que o de 2010.
Itaú/Unibanco = R$ 14,6 bilhões;
Banco Brasil = R$ 12,1 bilhões;
Bradesco = R$ 11 bilhões;
Santander = R$ 7,8 bilhões;
Caixa = R$ 5,2 bilhões;
Safra = R$ 1,2 bilhão;
Fonte: http://www.feebpr.org.br/lucroban.htm

Este montante de lucros – R$ 51,9 bilhões – supera em mais de R$ 12 bilhões o total
de gastos com educação pelo governo federal durante todo o ano de 2011.
Enquanto isso, algumas manchetes de jornais explicitam o que acontece em um Congresso
Nacional minado pela corrupção, onde a maioria que compõe a base aliada do governo é
quem decide que devemos continuar pagando esta dívida:
• Deputados repassaram verbas públicas para empresas doadoras de campanha;
• Câmara paga R$ 390 mil em horas extras no recesso;
•“Projeto secreto” aumenta salários no Senado;
• Senadores recebem mais que o teto do funcionalismo público;
• Deputados deixam o cargo, mas mantêm salário;
• No Senado, funcionários batem ponto e vão para casa;
• Câmara gasta R$ 10 milhões a mais em apartamentos funcionais;
• Câmara gasta R$ 500 mil com diárias no exterior;
• Senado tentou apagar impeachment de Collor (PTB-AL) de sua história;
• Câmara aumenta número de cargos para apadrinhados políticos;
• Sarney (PMDB-AP) e Collor (PTB-AL) defendem sigilo eterno para documentos públicos;
• Congresso flexibiliza licitações para obras da Copa de 2014;
Só lembrando, cada deputado custa mais de R$ 100 mil por mês aos cofres públicos.

Um exemplo atual de endividamento ilegítimo:
Copa 2014 e Olimpíadas 2016
Você sabe de onde vem o dinheiro para pagar pelas obras da
Copa do Mundo de 2014?
Ao anunciar a candidatura do Brasil à sede da Copa,
o governo brasileiro aﬁrmou que este evento seria
bancado, em sua maior parte, por investimentos
privados. No entanto, em julho de 2011, o Tribunal de
Contas da União (TCU) aﬁrmou que dos R$ 23,35 bilhões
previstos para a realização das obras da Copa (certamente
será muito mais), apenas R$ 336 mil (1,44% do total) vêm do
capital privado.
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Mais de 50% dos recursos para a realização das obras da Copa virão do BNDES e da Caixa
Econômica Federal. O investimento público será completado pela Infraero, Portos e governos
municipais e estaduais. Ou seja, dinheiro NOSSO, do povo brasileiro!
Do modo como está sendo conduzida, a Copa do Mundo vai deixar no Brasil um
legado bastante negativo. Além da remoção de cerca de 150 mil famílias para
a execução de obras que não são prioridade para as populações locais (como o

alargamento de ruas e avenidas; a construção de túneis, centros de eventos e metrôs
em áreas que não são as de maior necessidade; estádios faraônicos; e a reforma de
aeroportos), o vertiginoso aumento da dívida pública já é uma realidade para o

país, os estados e os municípios.
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Você sabia?
• A Copa do Mundo de 2010 foi a mais rentável na
história da Fifa, que arrecadou US$ 3,2 bilhões de
dólares (o dobro do que conseguiu em 2006, na
Copa da Alemanha), sem pagar um centavo sequer
em impostos à África do Sul.
• Dados oficiais mostram que o custo da Copa na
África do Sul foi multiplicado por onze, entre 2004
e 2010. O dinheiro usado para o Mundial
(US$ 8 bilhões) seria suﬁciente para
construir casas para 12 milhões de sulafricanos que vivem em favelas.
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Cartão Vermelho
para a Dívida!
Copa sim,
com meu
dinheiro não!
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O endividamento com as obras da Copa vai
tirar ainda mais recursos da educação, saúde,
habitação, trabalho, segurança e cultura,
dentre outros.

Cartão
Vermelho
para a
Dívida
Não vamos
perder este
jogo

Aum
e
da D nto
ívid
a
Púb
lica
é
gol c
ontr
a
o Br
asil!

Você sabia?
• A Grécia se endividou pesadamente
para receber as Olimpíadas de 2004 e agora enfrenta a pior
crise da sua história. Milhões de pessoas estão sendo demitidas;
os salários e investimentos em saúde e educação estão sendo
drasticamente cortados.
• A população de Montreal demorou 30 anos para pagar a dívida
que ficou como legado para a cidade desde a Olimpíadas de
1976. Houve superfaturamento das obras e muita corrupção
(se foi assim no Canadá, imagine aqui... onde a legislação foi
mudada de modo a dificultar a fiscalização dos gastos).

Resumindo
• A dívida não acabou.
Pelo contrário, ela nunca esteve
tão alta;
• É você quem paga a dívida;
• A dívida não é um mecanismo
de financiamento do Estado
buscando o bem da população;
• A dívida é um instrumento de
poder que transfere recursos
do setor público para o setor
privado;
• Com a dívida, enquanto poucos
enriquecem, a maioria da
população continua sem acesso
aos bens públicos essenciais,
como saúde, moradia, educação,
transporte e saneamento.

˜

A LUTA CONTRA A DÍVIDA
Dívida ecológica

Desde o início da era colonial, o Norte
Global - através de seus próprios governos, suas corporações e as Instituições
Financeiras Internacionais (IFIs) - têm
explorado a riqueza do Sul Global e o trabalho dos seus povos. Pode-se dizer que a
riqueza do Norte foi construída a partir da exploração e da opressão dos povos do Sul. A escravidão, a extração de minerais e hidrocarbonos, a
introdução e estabelecimento de monoculturas, o roubo da biodiversidade e de conhecimentos tradicionais, consolidou o poder econômico, industrial e militar dos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão e outras nações
que fazem parte do grupo das economias mais ricas do mundo. Este uso e abuso dos povos e da natureza não se alterou, ao longo dos séculos. Ao contrário, com a globalização
neoliberal têm aumentado através de mecanismos de opressão e de controle, como a dívida, a expansão do chamado mercado livre e a subjugação cultural, bem como o uso da força. Este sistema destrutivo afeta seriamente o nosso presente e compromete o futuro de
toda a humanidade e da nossa natureza. Esta é a dívida ecológica.

A dívida ecológica é um conceito capaz de fornecer não somente uma análise detalhada
da relação entre meio ambiente e questões sociais, mas também na determinação da distribuição das responsabilidades histórica e atual pela atual crise ecológica. Isso significa
debater o meio ambiente para além dos argumentos da conservação e da sustentabilidade e considerar o direito e a justiça. É um conceito que contribui para uma análise diferente das relações econômicas internacionais, o intercâmbio entre o Norte e o Sul, não só em
termos econômicos, mas também em termos físicos e ecológicos. Produz ferramentas para
acabar com os danos ambientais, para garantir reparações e punir os responsáveis. Além
disso, fornece novos argumentos e autoridade para exigir o cancelamento da dívida financeira, acumulada de forma ilegítima. Assim sendo, a perspectiva da dívida ecológica tem
como objetivo mudar o contexto de diálogo e das relações entre os países.

Auditoria da dívida

A Constituição Federal de 1988 prevê a realização de uma auditoria da dívida, mas até hoje esta disposição nunca foi cumprida. Pagar a dívida não é
uma necessidade, é uma opção, uma escolha política. O Brasil não é uma empresa que poderia quebrar, ou um indivíduo que pode perder sua propriedade,
como querem que acreditemos. A população tem o direito de questionar, analisar e estudar o processo de endividamento e exigir o cancelamento quando a
sua ilegalidade ou ilegitimidade for comprovada. Isso não só é possível, como é
nosso direito. É por isso que a auditoria está prevista na Constituição. Fazer auditoria não é o mesmo que dar calote. Auditar é uma forma de controle, que dá
lugar à negociação, quando há irregularidades nas contas.

O Brasil tem esse direito.
É através da auditoria que podemos responder algumas perguntas, tais como:
• De onde veio toda esta dívida?
• Para onde foram os empréstimos?
• Realmente devemos esta dívida?
• Quem são os responsáveis por ela?
• Quem se beneficiou dela?
• Quem perdeu?
• Qual é a dívida social e ecológica resultante dessa dívida financeira?

Pouca gente sabe, mas...

Em 1931, o governo do presidente
Getúlio Vargas suspendeu o pagamento
da dívida externa e realizou uma auditoria
que comprovou várias ilegalidades e
ilegitimidades. Descobriu-se, por exemplo,
que apenas 40% do total da dívida estava
baseada em contratos escritos. Não foi
encontrado qualquer documento que
comprovasse a existência de 60% das dívidas
que os brasileiros estavam arduamente
pagando. Assim, o cancelamento de grande
parte da dívida externa foi negociado com
bastante êxito.

CPI da Dívida

Em agosto de 2009, foi criada na Câmara Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Dívida Pública com o objetivo de “investigar a dívida pública da
União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os beneficiários destes pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no desenvolvimento sustentável do país.”8
Esta CPI foi proposta pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL/SP), que obteve a adesão
de 1/3 dos deputados.
O Relatório Final reconheceu a existência de altíssimas taxas de juros; o crescimento da
dívida interna para financiar a compra de dólares para aumentar as reservas internacionais, com grande custo para as contas públicas; e a falta de informações e documentos sobre a dívida. No entanto, como muitas CPIs neste país, esta também resultou em “pizza”.
Não admitiu ter encontrado irregularidades no endividamento, não recomendou a auditoria da dívida (prevista na Constituição) e também não recomendou acionar o Ministério
Público para o aprofundamento das investigações.
Com a constante participação da Campanha Auditoria Cidadã da Dívida, o deputado Ivan
Valente apresentou um Relatório Alternativo que se transformou em Voto em Separado,
assinado por ele e mais oito deputados, e que foi encaminhado ao Ministério Público para
que sejam aprofundadas as investigações, seja realizada a auditoria da dívida e elaboradas
as ações judiciais cabíveis.
8 http://noticias.uol.com.br/escandalos-congresso/2011/

Irregularidades encontradas pela CPI
• Prática de juros sobre juros, considerada
ilegal pelo Supremo Tribunal Federal;

• Ilegalidade do aumento unilateral dos
juros na dívida externa a partir de
1979;
• Ausência de contratos e
documentos fundamentais;

• ausência de conciliação de
cifras nas diversas negociações da
dívida externa, ou seja, os valores não batiam;
cláusulas (artigos) ilegítimas, ilegais e até
inconstitucionais
inconstitucionais;
• pagamento de comissões exorbitantes e demais gastos com bancos privados;
• ausência de tradução de contratos;

• necessidade de fechar acordo com o FMI para receber a dívida;

• Fortes indícios de ilegalidade na transferência de dívidas do setor público
e privado para o Banco Central a partir de 1983;

• Ilegalidade do livre fluxo de capitais, que resultou no crescimento exponencial
da dívida interna a partir do Plano Real;
• A grande destinação dos recursos orçamentários para o pagamento da dívida;

• Conflito de interesses comprovado por realizações de reuniões entre o Banco
Central e representantes de bancos e outros rentistas para definir as previsões
de inflação, que estabelecem as taxas de juros.

Essas e outras informações sobre a CPI da Dívida podem ser encontradas na página
www.divida-auditoriacidada.org

Por tudo isso, participe da Campanha:
“A dívida NÃO acabou. Você paga por ela. Auditoria Já!”.

Os verdadeiros gigantes somos NÓS, o Povo!

O que você e sua organização podem fazer?
• Exigir a realização da Auditoria da Dívida, prevista na Constituição Federal de 1988 mas
que nunca foi realizada;
• Realizar debates em escolas, universidades e com movimentos sociais e organizações
populares;
• Acompanhar a execução do orçamento do seu município;

• Panfletar e promover debates com a população na rua, no trabalho, nas igrejas e nos
sindicatos;
• Organizar mostra de vídeos, acompanhada de debates;

• Mobilizações frente ao governo e instituições financeiras;

• Comparar o pagamento da dívida com os gastos na sua área de trabalho e usar isso na
sua militância;

• Utilizar o rádio e outros veículos populares e a arte para expressar esta denúncia e proposta, criando cartazes, músicas, peças de teatro, poemas, ações de rua...
• Exigir reparações e a mudança do sistema.

PELICANO

O que é a Auditoria Cidadã?

Enquanto o Congresso Nacional não convoca a auditoria oficial, como prevê a
Constituição Federal, podemos promover uma auditoria, realizada por nós. Isso
já é feito pela Campanha Auditoria Cidadã. Através da análise de documentos,
de reuniões com o governo, parlamentares ou membros de outras instituições
públicas, podemos estudar o processo de endividamento do País, o seu histórico
e as suas causas. Podemos também analisar os mecanismos atuais, publicar
as informações relevantes e denunciar para a população os absurdos que são
cometidos com o nosso dinheiro.

Jubileu Sul é uma rede com mais de 80 organizações, campanhas
e movimentos sociais que atuam em cerca de 50 países da América
Latina e Caribe, África e Ásia. Formalmente constituído em 1999,
o Jubileu nasce tendo como objetivo principal o cancelamento das
dívidas dos países do Sul Global. No Brasil, a constituição da rede
Jubileu Sul é fruto de um rico processo de debate sobre a dívida nos
anos de 1990, promovido por organizações sociais e populares.
Dentre as suas principais demandas estão:
• a realização de uma Auditoria da Dívida no Brasil;
• anulação total e incondicional das dívidas ilegítimas cobradas dos
povos e países do Sul;
• reconhecimento e reparação das dívidas histórica, social,
financeira, ecológica e climática;
• fechamento do Banco Mundial, FMI, BID e instituições afins;
• transformação do sistema capitalista que passa pela
desfinanceirização da natureza e a não implementação de falsas
soluções, como o mercado de carbono, a economia verde e os
serviços ambientais.
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