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Endividamento: 
Um Brasil saqueado...
INTroDução 

Esta cartilha é uma contribuição do Jubileu 
Sul Brasil para o debate e aprofundamento 
dos movimentos e organizações da socieda-

de civil sobre a Dívida, na perspectiva  de se pen-
sar estratégias de resistência. 

O Estado brasileiro tem duas dívidas. A primeira e 
mais conhecida - a dívida financeira - é ilegítima e, 
por isso, não deve ser paga. Os empréstimos reali-
zados não contribuíram para a melhoria da vida da 
maioria das pessoas; ao contrário, geraram grandes 
lucros para empresas nacionais e estrangeiras. Em 
muitos casos, essa dívida é resultado de ilegalida-
des, corrupção e chantagem política. Pouca gente 
sabe, mas em 1931, o Brasil realizou uma auditoria 
de sua dívida que identificou diversas ilegalidades e 
ilegitimidades. Ao contrário do que argumentam os 
que se opõem à realização de uma auditoria hoje no 
Brasil, este ato não resultou em crise e sim na sus-
pensão de grande parte do débito, que não era real. 
O pagamento da dívida financeira viola os direitos 
de grande parte da população e deve ser suspenso 
imediatamente e sem condicionalidades. 

Por outro lado, o Brasil e os outros povos do 
Sul são credores de uma dívida histórica, social, 
ecológica e climática - que, por justiça, deve ser 
paga.  Neste sentido, é preciso tomar consciência 
de nossa condição de credores. É preciso parar o 
roubo de nossas riquezas, cobrar a restituição dos 
bens comuns saqueados e as reparações pelos 
crimes cometidos pelas transnacionais, bancos, 
países do Norte (França, Alemanha, Estados Uni-

dos das Américas, dentre outros) e pelas elites 
do Sul (bancos – Safra, Itaú, Bradesco -, indústria, 
agronegócio, mineradoras – Vale, Alcoa, Samarco -,  
empreiteiras - Odebrecht, Camargo Correia, 
Andrade Gutierrez - etc.) que sempre exploraram 
os povos em nome do lucro. 

Contra a mercantilização da vida e da natureza, 
em defesa dos bens comuns e por Justiça Social 
e Ambiental: não devemos pagar a dívida finan-
ceira (ilegítima e ilegal). Devemos exigir que as 
reparações da dívida histórica, social, ecológi-
ca e climática sejam feitas aos povos do Sul. A 
vida das pessoas e a natureza não podem ser 
usadas como mercadoria.

DívIDa PúblIca 
A dívida pública de um Estado pode ser externa 

e/ou interna. No Brasil, ela é a soma das dívidas 
em moeda nacional de todos os órgãos do Esta-
do, incluindo o Governo Federal, os governos dos 
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estados, municípios e empresas estatais. A dívi-
da pública externa é paga em moeda estrangeira 
(em dólar). Já a dívida interna é paga em moeda 
nacional (em reais). Mas elas não são coisas se-
paradas, ainda que apresentem causas e conse-
quências distintas. 

a dívida pública externa é resultante de em-
préstimos contraídos no exterior pelo governo, 
por empresas estatais ou privadas. Esses em-
préstimos podem ser feitos junto a governos ou 
a entidades financeiras internacionais (Banco 
Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e outros bancos ou empresas privadas).  A dívi-
da externa não acabou - ela continua crescen-
do. Houve uma breve queda com o pagamento 
antecipado de US$ 15,5 bilhões ao FMI no ano de 
2005, mas posteriormente ela voltou a crescer. O 
pagamento da dívida ao FMI acabou resultando 
na troca de uma dívida com juros relativamente 
baixos por outra com juros muito maiores.

a dívida pública interna está diretamente vincu-
lada à dívida externa. Os governos e a mídia afirmam 
que o aumento da Dívida Pública Interna está dire-
tamente vinculada aos gastos públicos com bens e 
serviços (despesas com educação, saúde, transpor-
te, construção de novas obras, etc.). Porém, desde a 
promulgação da Constituição Federal em 1888, até 
o ano de 2015, em apenas quatro anos (1996, 1997, 
2014 e 2015) o Brasil gastou mais do que arreca-

dou. Ou seja, ao longo dos últimos 27 anos o Brasil 
sempre economizou dinheiro das áreas sociais para 
garantir o pagamento da dívida.  Portanto, o cresci-
mento da dívida interna não se deve somente aos 
gastos com funcionalismo público, previdência so-
cial, educação, saúde, habitação, transporte, etc. 

A causa real do endividamento público é a políti-
ca econômica, sempre dominada pelos banqueiros, 
que prioriza a especulação dos investidores estran-
geiros e bancos nacionais, que passaram a ver na 
compra de títulos da dívida pública brasileira um ne-
gócio lucrativo. Eles compram os títulos da dívida do 
governo brasileiro, que são como notas promissórias 
e determinam que, depois de alguns meses ou anos, 
o Estado brasileiro vai devolver o valor acrescido de 
juros. Após ganharem os juros, com uma taxa que é 
a mais alta do mundo, e serem reembolsados pelo 
governo brasileiro, esses investidores retornam com 
os lucros astronômicos para seus países de origem. 
Ou seja, em nome de fazer uma política economia 
que serve para aumentar a dívida e o lucro do siste-
ma financeiro, desde a Constituição, todos os gover-
nantes promoveram corte de gastos, aumentando a 
dívida social para com a população.
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1. DívIDa HIsTórIca 
Em 1500, quando os portugueses chegaram ao 

Brasil, os povos indígenas já se tornaram credores 
da dívida gerada pelos invasores a partir da des-
truição de suas culturas e da pilhagem de suas ter-
ras e riquezas. Os africanos, por sua vez, foram es-
cravizados para trabalhar nas minas e plantações 
do Brasil. Milhões de indígenas e africanos foram 
exterminados pela fome, pela perseguição e pela 
violência dos seus “proprietários”. Essa dívida é 
impagável, mas não pode ser esquecida. Por mais 
de cinco séculos, as políticas coloniais praticadas 
provocaram um verdadeiro genocídio e etnocídio 
dos povos originários. Tal concentração de privi-
légios foi e continua sendo possível graças à ex-
ploração, à escravidão, ao racismo, à xenofobia 
e à opressão dos povos. Nossas terras, minerais, 
bosques, água, força de trabalho, nossos saberes, 
culturas e economias foram e continuam sendo 
apropriadas ou destruídas pela voracidade do sis-
tema econômico.

2. DívIDa coloNIal 
Até 1822, o Brasil era colônia de Portugal. Du-

rante mais de 300 anos enviamos à metrópole 
minérios, madeira, pedras preciosas, impostos e 
toda sorte de riquezas sem que tenhamos recebi-
do um só centavo de reparação por esta sangria. 
Entre 1650 e 1850, Portugal extraiu do Brasil 75 
mil quilos de ouro, equivalente a R$ 10,5 bilhões 
em valores atuais, considerando 1 grama de ouro 
a R$ 140,00.

Dívida: origem 
e continuidade

3. o TraTaDo DE METuEN
Portugal não tinha poder militar para proteger 

suas colônias. Em troca dessa proteção, em 1703, 
foi assinado o Tratado de Metuen de proteção mi-
litar entre o império britânico (Inglaterra) e Por-
tugal. Durante mais de cem anos (1690 até 1822), 
todo o ouro de Goiás e Minas Gerais e todo o dia-
mante da cidade mineira de Tijuco Preto (atual 
Diamantina) foram diretamente para a Inglaterra, 
capitalizando-a e empobrecendo o Brasil, em tro-
ca da proteção das colônias portuguesas. 

4. DívIDa No IMPérIo
Para que Portugal aceitasse a independência do 

Brasil, D. Pedro I propôs que o Brasil assumisse a 
dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra. 
D. João VI foi embora do país deixando os cofres va-
zios, levando até o último grama de ouro e prata. O 
país nasceu para a vida independente batendo nas 
portas dos banqueiros britânicos para poder ban-
car a rapina que foi o processo de independência. 
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5. GuErra Do PraTa 
D. Pedro I solicitou empréstimos à Inglaterra para 

financiar a Guerra do Prata, na disputa com a Ar-
gentina pela Província Cisplatina, atual Uruguai. O 
Brasil foi joguete da política inglesa de tentar im-
pedir a formação de um grande país: as Províncias 
Unidas do Prata. Cerca de 100 mil brasileiros (de 
um exército composto por 200 mil soldados) foram 
mortos em guerra. Este número é maior que o efe-
tivo atual do exército. No final, a Inglaterra foi bem 
sucedida em vetar a anexação desses territórios. 

6. DívIDa Na rEPúblIca
Entre 1898 e 1911, o Brasil não pagou a dívida 

externa. O presidente Campos Sales decidiu que 
a resolução do problema da dívida externa era o 
primeiro passo a ser tomado para resolver proble-
mas econômicos existentes. Assim, estabeleceu 
um acordo com os ingleses e suspendeu o paga-

mento da dívida por 13 anos. Posteriormente, o 
governo abriu negociação com os banqueiros da 
casa Rothschild & Sons e voltou a realizar os paga-
mentos. O Brasil teve que hipotecar os lucros do 
Porto do Rio de Janeiro, adotou um programa de 
cortes dos gastos públicos e aumentou os impos-
tos. Os bancos privados passaram a fiscalizar as 
contas públicas, da mesma forma que o FMI pas-
sou a fazer quando se constituiu.

7. DívIDa Na Era GETúlIo
Em 1931, o governo Getúlio Vargas suspendeu o 

pagamento da dívida externa e fez uma auditoria 
dessa dívida, constatando diversas irregularida-
des. Comprovou, por exemplo, que apenas 40% do 
total da dívida estavam embasados em contratos 
escritos. Não foi encontrado qualquer documento 
que comprovasse a existência dos 60% restantes 
da dívida. Os valores reais das remessas eram igno-
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Retrato da Batalha de Monte Caseros ou dos Santos Lugares, a decisiva Batalha da Guerra do Prata.
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rados e não havia contabilização regular da dívida 
externa federal. A partir do resultado da auditoria, 
o cancelamento de grande parte da dívida externa 
foi negociado, com substancial redução do débito, 
o que viabilizou a política de promoção do desen-
volvimento industrial do Brasil.

8. EXPorTaçõEs
A dívida relacionada às exportações perpassa vá-

rios períodos. Em 1930, o Governo Federal destina-
va 25% de tudo que ganhava com as exportações 
para o pagamento da dívida externa. Nesse perío-
do, o agravamento da crise econômica provocou 
uma redução da receita com as exportações, dese-
quilibrando o balanço de pagamentos entre 1931 
e 1939. O presidente Vargas promoveu sucessivas 
desvalorizações da moeda e adotou medidas que 
desagradaram os investidores internacionais: re-
duziu a margem de remessa de lucros, suspendeu 
o pagamento dos juros da dívida externa e recu-
sou-se a pagar parte substancial da dívida públi-
ca negociada com os bancos estrangeiros. Entre 
1945 e 1960 entraram no país US$ 315 milhões e 
saíram US$ 542 milhões. No governo de Juscelino 
Kubitschek (JK), a dívida externa aumentou US$ 
1,5 bilhão, chegando a um total de US$ 3,8 bilhões. 
No governo João Goulart, a dívida externa do país 
correspondia a 43% da renda obtida com as expor-
tações. O Brasil recorreu ao Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), pela primeira vez, em 1958.

9. a DívIDa IlEGíTIMa Nos aNos DE cHuMbo 
Devido à irresponsabilidade dos sucessivos go-

vernos militares, durante os 21 anos de ditadura, 
a dívida aumentou 42 vezes, pulando de US$ 2,5 
bilhões de dólares, em 1964, para US$ 105 bilhões 
de dólares, em 1985. A escalada do preço interna-
cional do petróleo provocou uma grande oferta de 
“petrodólares” que, depositados nos bancos dos 

países ricos pelos produtores de petróleo, foram 
oferecidos aos países periféricos por meio do mer-
cado financeiro internacional a juros muito baixos 
e taxas flexíveis. Delfim Neto (ministro da Fazenda 
durante o regime militar) renegociou a dívida e op-
tou por juros flutuantes, que mudavam de acordo 
com os índices econômicos da época e por decisão 
unilateral dos credores. Em dois meses, a taxa de 
7,5% subiu para 21% e a dívida externa brasileira 
aumentou de US$ 50 bilhões, em 1979, para US$ 84 
bilhões, em 1984.

10. a crIsE Da DívIDa Nos aNos DE 1980
O desequilíbrio financeiro, a tendência à esca-

lada da inflação e a necessidade de dólares para 
manter a guerra do Vietnã levaram os Estados Uni-
dos (EUA) a elevar sua taxa de juros doméstica, no 
início dos anos de 1980, da média histórica de 4% 
para até 19,08%, provocando uma repatriação dos 
dólares que estavam no exterior e uma valoriza-
ção dessa moeda no mercado internacional, o que 
elevou o valor da dívida externa em dólares dos 
países empobrecidos. Para viabilizar o pagamen-
to da dívida, em 1983, o governo militar brasileiro 
negociou um empréstimo com o FMI, aceitando 
submeter-se à política econômica do Fundo, no-
civa aos interesses nacionais, causando recessão, 
desemprego e empobrecimento. O aumento do 
endividamento foi acelerado também em função 
de uma aposta do governo, no crescimento eco-
nômico, chamado de ‘milagre econômico’, finan-
ciado pela entrada de recursos externos.

11. a DívIDa Na DécaDa NEolIbEral 
Nos anos de 1990, o governo brasileiro ampliou 

o espaço da economia para capitais estrangeiros. 
Ao reduzir impostos sobre importações, provocou 
uma invasão de bens importados e uma crise no 
setor produtivo nacional. Carente de dólares para 
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financiar as importações, atraiu capital estrangei-
ro ao país por meio da emissão de títulos da dívida 
pública. Os estrangeiros passaram a adquirir títulos 
remunerados pelos juros mais altos do mundo. E o 
capital nacional aproveitou para se valorizar sem 
ter que fazer esforço. As altas taxas de juros torna-
ram o financiamento da dívida pública um negócio 
muito mais atrativo do que o investimento produ-
tivo. Além da maior lucratividade, o risco de se em-
prestar dinheiro ao governo é quase nulo. Bancos 
e empresas nacionais passaram a tomar emprésti-
mos no exterior - a juros mais baixos - e repassá-los 
ao governo em troca de juros muito maiores. 

No mandato do presidente José Sarney, de 1985 
a 1990, teve início o processo de flexibilização do 

controle cambial, com a ampliação da conversão 
da moeda nacional e a liberalização da entrada 
e saída de capitais externos no país. O governo 
Collor, de 1990 a 1992, encerrado por processo de 
impeachement, foi marcado pela hiperinflação 
e pela desestruturação econômica. No governo 
Itamar Franco, 1992 a 1994, já há um substancial 
aumento dos empréstimos e financiamentos re-
cebidos pelo país. As principais formas de capta-
ção foram os lançamentos de títulos da dívida no 
exterior e o lançamento de ações no exterior.

12. DívIDa No GovErNo FHc 
Apesar de ter prometido não mais recorrer ao FMI 

nem submeter-se às suas condicionalidades, Fer-
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nando Henrique Cardoso (FHC) aumentou a vulne-
rabilidade externa do Brasil, permitindo que o efei-
to da crise financeira de 1998 e 1999 fosse devas-
tador para a economia nacional. Em 1995, quando 
assumiu a presidência, a dívida externa era de US$ 
148 bilhões. No término de seu mandato, em de-
zembro de 2002, ela totalizava US$ 210 bilhões. Du-
rante seus oito anos de governo, o Brasil pagou US$ 
345 bilhões aos credores externos e perdeu algo 
em torno de US$ 100 bilhões em patrimônio públi-
co, por conta das privatizações feitas em nome do 
pagamento das dívidas. Neste mesmo período, a 
dívida interna saltou de R$ 60 bilhões para R$ 648 
bilhões. Ao final do governo FHC, a soma da dívida 
externa e interna totalizava R$ 2,08 trilhões.

13. DívIDa No GovErNo lula 
A prioridade dos sucessivos governos tem sido 

clara: o pagamento da dívida financeira, que ga-
rante aos bancos anuais recordes de lucratividade, 
em detrimento do investimento em políticas públi-
cas, como saúde, educação, habitação, transporte, 
etc. Governos mudam, mas a lógica de “tudo para 
o capital, migalhas para o social” continua valen-
do. O governo Lula não foi diferente e deixou como 
herança a maior dívida pública da história do país. 
Em seu governo foram iniciadas as capitalizações 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) feitas pelo Tesouro através de 
recursos obtidos pela emissão de títulos públicos, 
ou seja, através do aumento da dívida financeira. 
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Em 2010, 44% do Orçamento Público Federal foi 
gasto com a dívida pública. No final do manda-
to de Lula, após oito anos de “governo popular”, 
a dívida interna atingia o patamar de R$ 2,24 tri-
lhões e a dívida externa, convertida em reais pelo 
câmbio da época, era de R$ 596 bilhões. Portanto, 
R$ 2,83 trilhões foi o montante do endividamento 
repassado ao governo Dilma, em janeiro de 2011. 
O total dos pagamentos de juros, amortizações 
e rolagem da dívida no período do governo Lula 
(2003-2010) foi de cerca de R$ 4,76 trilhões. 

14. DívIDa No GovErNo DIlMa
Sem romper com a lógica que sustenta o sis-

tema financeiro, a Presidenta Dilma já no início 
do seu primeiro mandato, em fevereiro de 2011, 
anunciou um corte de R$ 50 bilhões no orçamen-
to federal. Em agosto, do mesmo ano, outro cor-
te foi anunciado, dessa vez de R$ 10 bilhões. Em 
maio de 2015, foi feito o maior corte da história 
no orçamento federal - R$ 69 bilhões, causando 

evidente prejuízo às já sucateadas áreas sociais 
para garantir o pagamento da dívida pública: “o 
objetivo do corte é atingir a meta de R$ 140 bi-
lhões de superávit primário”, anunciou à época 
o governo. O superávit primário é a reserva de 
recursos para o pagamento da dívida. Somente 
em 2015, o Governo Federal gastou cerca de R$ 
962 bilhões com juros e amortizações da dívida 
pública, que representaram cerca de 42% do or-
çamento efetivamente executado no ano. Con-
siderando os diversos privilégios do Sistema da 
Dívida que beneficiam principalmente o setor fi-
nanceiro privado nacional e estrangeiro, em de-
zembro de 2015 a dívida já superava R$ 6,08 
trilhões!!! A dívida interna totalizava R$ 3,93 
trilhões e a dívida externa US$ 545,35 bilhões, 
que convertidos (pelo câmbio do último dia de 
2015) equivaliam a R$ 2,15 trilhões. É óbvia a 
conclusão de que, por um lado, o povo brasileiro 
tem arcado historicamente com o pagamento de 
uma dívida impagável e ilegítima. E, por outro, 
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falta vontade política histórica para romper com 
este sistema e colocar os interesses da popula-
ção brasileira acima dos interesses da elite finan-
ceira nacional e internacional.

15. a DívIDa Dos MEGaEvENTos:
Com a Copa do Mundo de Futebol realizada no 

Brasil em 2014, os impactos fiscais são enormes, 
haja vista os anúncios feitos pelo governo naque-
la oportunidade onde estimava gastar R$ 25,5 bi-
lhões, mas em outras estimativas que analisam de 
forma mais aprofundada apontam para um custo 
de até R$ 100 bilhões para as obras que deveriam 
ficar prontas para o Mundial. Ressaltamos que 
para além destes dados há o custo social envolvi-
do, estamos falando da vida das pessoas, das vio-
lações cometidas, por isso, há uma divida social 
que vai além das cifras.

A maior parcela dos recursos para as obras da 
Copa e Olimpíadas foi de investimento público 
(BNDES e Caixa Econômica Federal). Ou seja, 
dinheiro que era para ser investido em escolas, 
hospitais, moradia, saneamento básico, cultu-
ra, esporte, mobilidade urbana, etc. e que aca-
bou indo para os bolsos dos bilionários da FIFA, 
dos banqueiros e dos grandes empreiteiros e 
empresários. E para nós, o povo, restou mais 
uma enorme dívida social, humana, ambiental 
e financeira para as próximas décadas. Com a 
Copa foram removidas mais de 250 mil pessoas 
de suas casas nas 12 cidades sedes, segundo 
relatório da Articulação Nacional dos Comitês 
Populares. Essas remoções abriram caminho 
para a especulação imobiliária.

Com a realização da Copa e das Olimpíadas 
evidencia-se uma inversão nas prioridades so-
ciais vinculadas a uma violação de direitos, di-
reito à rua, à manifestação, o direito de morar, 
o direito de saber quanto se gastou e quanto 

estamos pagando. Estes dois megaeventos são 
geradores de gigantescos impactos sociais e 
financeiros para as nossas cidades e, especial-
mente, para a população que vive nelas. Vimos 
com a realização desses eventos que para a po-
pulação não houve legado e sim despejos com 
remoções forçadas, violações de direitos – dos 
trabalhadores e trabalhadoras -, mudanças na 
legislação, destruição dos espaços públicos, 
privatização e especulação imobiliária de nos-
sas cidades – para atender aos interesses do 
capital financeiro especulativo -, aumento da 
exploração sexual de crianças, jovens e mulhe-
res, etc.. Queremos construir e pensar as cida-
des a partir do povo, das suas necessidades de 
vida (escola, transporte, saúde...). Morar é um 
direito, basta de especulação! Queremos defi-
nir a organização deste território a partir das 
pessoas que vivem nele.

16. a DívIDa E as PrIvaTIzaçõEs:
Ao utilizarem o discurso de que não podemos 

gastar o orçamento com as políticas sociais de-
vido ao pagamento da dívida, os Governos criam 
mecanismos de avançar na privatização de to-
das as nossas esferas da vida, incluindo o meio 
ambiente. Assim, a cada ano, novas políticas 
vão sendo adotadas não só para passar empre-
sas estatais para as mãos da iniciativa privada 
(Organizações Sociais, Parcerias Público-Priva-
das, por exemplo), mas também no sentido de 
transformar direitos sociais, ambientais e polí-
ticos em mercadorias. Desde os Governos Collor 
e FHC, até Lula e Dilma, todos os anos existem 
medidas estruturais em alguma área. Portanto, 
o interesse maior do capitalismo não é que os 
estados paguem a dívida pública, mas a usem 
como desculpa para privatizar todas as esferas 
de nossa vida.
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Dívidas injustas  
continuam sendo  
pagas pelos povos... 
17. orçaMENTo PúblIco E a DívIDa

É no orçamento público que o governo define quanto e em que vai ser gasto o que é arrecadado através 
dos tributos. A questão é: que interesses priorizar? É no orçamento que estão as receitas que deveriam ser 
orientadas para gastos com emprego, educação, saúde, moradia, saneamento, transporte e outras áreas 
sociais. Em 2015 veja como o governo definiu e executou os recursos do Orçamento da União: 

ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO EM 2015
O valor total do orçamento executado até 31/12/2015 foi de aproximadamente R$ 2,26 trilhões.

Saúde                                     R$ 93,86 bilhões (4,14%)
Educação                              R$ 86,6 bilhões (3,82%)
Assistência Social             R$ 69,19 bilhões (3,05%)
Trabalho                                R$ 65,32 bilhões (2,88%)
Agricultura                           R$ 18,04 bilhões (0,79%)
Transporte                           R$ 9,75 bilhões (0,43%)
Ciência e Tecnologia       R$ 6,11 bilhões (0,27%)
Gestão Ambiental             R$ 3,02 bilhões (0,14%)
Organização Agrária        R$ 1,65 bilhões (0,07%)
Cultura                                   R$ 855,17 milhões (0,04%)
Saneamento                       R$ 259,59 milhões (0,01%)
Direitos da Cidadania     R$ 714,9 milhões (0,03%)
Habitação                             R$ 2,39 milhões (0,00%)

Em dezembro de 2015
a dívida interna bruta alcançou R$ 3,93 trilhões.  
a dívida externa: US$ 545,35 bilhões.

Constata-se que o orçamento é um instru-

mento político de planejamento. O Execu-

tivo encaminha o projeto de lei orçamentá-

ria para o Congresso e este discute, propõe 

emendas e retorna o projeto para a sanção 

da Presidência da República. O mesmo 

ocorre em âmbito estadual e municipal. É 

estudando o orçamento público que pode-

mos fazer a conexão direta da dívida públi-

ca com nossa vida cotidiana.

Confira, abaixo, quanto foi gasto pelo Governo Federal em algumas categorias de despesas:

Juros, amortização e rolagem da dívida – R$ 962,21 bilhões, o que representou cerca de 42,44% do orçamen-
to da União, mas que beneficia principalmente as instituições financeiras “credoras” da dívida pública brasileira.

Previdência Social  – R$ 514,49 bilhões (22,7%), que beneficia mais de 30 milhões de pessoas e, ao con-
trário do que o governo afirma não é deficitária.

Fonte: Siga Brasil - Senado Federal.
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18. DívIDa EcolóGIca
As políticas neoliberais favoreceram as corpora-

ções transnacionais, que passaram a ter maior po-
der para explorar e controlar os recursos naturais. 
Para manter os insustentáveis padrões de produ-
ção e de consumo dos países do Norte Global, essa 
exploração causa impactos severos e irreversíveis 
nos países do sul (esgotamento do solo, água e ar, 
através da produção intensiva para exportação, 
uso massivo de agrotóxicos e sementes transgê-
nicas, monocultivo, destruição de florestas e ma-
nanciais, etc.). Com os empréstimos que fazem 
crescer a dívida financeira os governos realizam 
megaprojetos (hidrelétricas, siderúrgicas, gaso-
dutos, etc.) e estimulam atividades extrativistas 
que destroem os ecossistemas e a identidade cul-
tural dos povos originários. 

19. DívIDa HIsTórIca 
As políticas coloniais praticadas por mais de cin-

co séculos têm provocado um verdadeiro genocí-
dio e etnocídio dos povos originários (povos indí-
genas, ribeirinhos, quilombolas,...). A acumulação 
e concentração de riqueza e o aprofundamento do 
capitalismo favorecem as elites e prejudicam os 
mais vulneráveis. Tal concentração de privilégios 
foi e continua sendo possível graças à exploração, 
à escravidão e à opressão dos povos do Sul. Nos-
sas terras, minerais, bosques, água, força de traba-
lho, nossos saberes, culturas e economias foram e 
são apropriados ou destruídos pela violência eco-
nômica do comércio desigual, pela dívida e pela 
violência militar das armas. Nos dias de hoje a mi-

litarização ainda é uma das formas de apropriação 
dos territórios para a exploração e a expropriação.

20. DívIDa socIal 
Há anos, os recursos para pagar somente os ju-

ros da dívida pública superam em muito os gas-
tos em investimento social. E apesar do Brasil ser 
atualmente considerado uma das dez maiores 
economias do mundo, as consequências conti-
nuam sendo graves: exclusão social e pobreza, 
precarização do trabalho (especialmente das mu-
lheres), ausência de aposentadorias dignas e sub-
sídios aos desempregados, repressão e criminali-
zação da pobreza e do protesto social, milhões de 
famintos e sem teto, camponeses e povos origi-
nários expulsos de suas terras, saúde pública pre-
cária, deterioração da educação pública, falta de 
saneamento e água potável. 

Dívidas das quais 
somos credores...
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21. DívIDa coM as MulHErEs 
A dívida pública afeta em particular a vida das 

mulheres. Cada centavo que se paga de dívida 
significa menos recursos para a educação, para 
a saúde e para a segurança alimentar das mu-
lheres e suas famílias. Milhares são condena-
das ao trabalho precário e mal remunerado e, 
muitas vezes, não pago; e despejadas de suas 
terras. A privatização dos serviços públicos con-
tribui para um aumento de sua carga de traba-
lho reprodutivo, desgastando mais ainda, seu 
corpo e sua mente. As consequências dessa dí-
vida acabam gerando mais violência contra as 
mulheres, porque fortalecem a dominação pa-
triarcal e o machismo.

22. auDITorIa Da DívIDa 
Auditoria da dívida é a análise minuciosa de 

toda documentação relacionada às dívidas in-
terna e externa. Constitui-se em uma ferramenta 
essencial para se conhecer a dimensão do endivi-
damento, as ilegalidades e ilegitimidades desse 
processo e os responsáveis. É uma contribuição 
importante na luta contra o neoliberalismo e o im-
perialismo que nos tornam cada vez mais pobres 
e dependentes. Pagamos uma dívida sem saber 
de onde ela veio, quem a fez, quanto já pagamos, 
quem se beneficiou e de que modo, quem perdeu 
e qual é a dívida social e ecológica resultante des-
sa dívida financeira.

A auditoria poderá trazer elementos para o não pa-
gamento, para o repúdio ou a anulação das dívidas 
injustamente cobradas e poderá auxiliar também na 
formulação de uma estratégia de desenvolvimento 
que não dependa de empréstimos externos. A prova 
das ilegalidades nos permitirá uma negociação sobe-
rana e até mesmo exigir reparação. A auditoria está 
garantida na Constituição Federal de 1988, mas 
nunca foi cumprida. Toda empresa e organização so-
cial realiza auditorias para verificar a “saúde” de suas 
contas, o Estado também deve fazer.

 Auditoria da Dívida no Equador : Em 2007, o 
Equador criou uma Comissão de Auditoria Integral 
da Dívida Pública (CAIC), nomeando representan-
tes da sociedade civil equatoriana e internacional 
para investigar o endividamento daquele país. 
Amparado nas provas e documentos que funda-
mentaram o relatório da auditoria, o presidente 
equatoriano Rafael Correa anulou 70% da dívida  

A luta 
continua...
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do país com os bancos privados internacionais.
Dessa forma, ele pode investir mais recursos em 

saúde, educação e transporte público.
Auditoria da Dívida na Grécia: O relatório da 

Comissão de Auditoria e Verdade sobre a Dívida 
Grega confirmou a ilegalidade e ilegitimidade da 
dívida cobrada pelos grupos da Troika. E quase 
ao mesmo tempo, o povo grego foi às urnas, no 
dia 05 de julho de 2015, e a maioria decidiu pelo 
“Não” às propostas de ajuda ofertadas pelo Fun-
do Monetário Internacional, Banco Central Euro-
peu e Comissão Europeia. Com isso, o caso grego 
denunciou e revelou as várias manobras de domi-
nação que estavam no pacote da dívida pública 
grega. As medidas que aqueles bancos preten-
diam impor, tais como a desregulação do merca-
do de trabalho, corte das pensões e nos salários 
públicos e aumento do custo dos alimentos, além 
de violarem os direitos humanos à igualdade e 
dignidade, não resolveriam os problemas sociais 
e econômicos do povo grego. 

A dívida é um elemento central que alimenta a 
dominação imperialista, a dependência dos po-
vos e alimenta toda a cadeia de dependência dos 
países e impede o desenvolvimento. A situação 
de crise vivida pela Grécia, evidencia o que ocorre 
com a saúde financeira dos países, onde grande 
parte do “bolo” do orçamento vai para o paga-
mento de juros e amortizações da dívida, ou me-
lhor, vai para os especuladores financeiros.

CPI da Dívida no Brasil: O relatório da CPI da 
Dívida, concluído em 2010 na Câmara dos Depu-
tados, demonstrou que a dívida brasileira não 
serviu para melhorar as condições de vida de nos-
sa população. Se o Brasil fizesse o mesmo que o 
Equador, sobrariam recursos suficientes para in-
vestir em políticas sociais, de modo que a popula-
ção poderia ter respeitados os seus direitos huma-
nos fundamentais e viver com dignidade.

Em 2016 a proposta de Auditoria da Dívida 
foi aprovada no Plano Plurianual, mas a Pre-
sidenta Dilma vetou, alegando que o Tribunal 
de Contas já fazia regularmente a auditoria nas 
contas do governo.

Fundos Buitres na Argentina: Em 10 de setem-
bro de 2014, o parlamento argentino criou por 
meio de uma lei a Comissão Bicameral Parlamen-
tar de Investigação sobre a dívida pública do país 
(que está em pleno funcionamento), que tem a 
missão de resgatar a memória e apontar os res-
ponsáveis pelo processo de sobre-endividamen-
to ao longo das últimas décadas. A criação dessa 
Comissão teve como uma das motivações a crise 
com os fundos Buitres.  Os “fundos abutres” são 
fundos de investimento detentores de apenas 
1% dos títulos da dívida argentina de 2001, que 
compraram títulos da moratória de 2001, con-
siderados “lixo” no mundo financeiro, pagando 
cerca de US$ 0,30 para cada US$ 1 nominal do tí-
tulo. Os fundos abutres sobrevivem da sua capa-
cidade de contratar poderosos escritórios de ad-
vogados e montar esquemas de lobby, exigindo 
que o governo argentino pague o valor nominal, 
ou seja, o valor cheio do título da dívida. Os “fun-
dos abutres” revelam uma das faces mais perver-
sas da arquitetura financeira montada a partir da 
transformação da dívida pública dos países em 
títulos negociados livremente nos mercados de 
capitais, a partir da década de 1990. Tudo ampa-
rado legalmente por um arcabouço legal enrai-
zado no sistema jurídico estadunidense. Trata-se 
de um caso emblemático sobre como o excesso 
de poder conferido aos agentes do mercado fi-
nanceiro internacional tornou-se uma ameaça à 
soberania de países inteiros.

No caso argentino gerou enorme precarização 
dos serviços públicos em detrimento do paga-
mento dos especuladores dos fundos.



18        A dívida não acabou.Você paga por ela. Auditoria Integral já!

23. FIM às INsTITuIçõEs FINaNcEIras MulTI-
laTEraIs: os vErDaDEIros DEvEDorEs

Instituições Financeiras Multilaterais (IFMs), como 
o Banco Mundial, o FMI e o BID, são, junto com os 
demais agentes do sistema financeiro internacional, 
os maiores responsáveis pelo crescimento das dívi-
das financeiras, ecológicas, históricas e sociais. Com 
a colaboração das elites nacionais, as IFMs se utili-
zaram da crise da dívida externa dos anos de 1980 
para se fortalecerem e impor condicionalidades aos 
empréstimos, garantindo a implementação de polí-
ticas que servissem aos interesses dos EUA e de suas 
transnacionais. Desse modo, ao financiarem os paí-
ses, exigem que estes passem a implementar políti-
cas neoliberais, que não dialogam com a realidade 
social do país, que violam os direitos dos povos aos 
serviços públicos básicos e essenciais, ao emprego e 
salário digno, à justiça ecológica, à soberania políti-
ca e financeira e à autodeterminação dos povos de 
definirem seus próprios destinos. É por essas insti-
tuições - e pelos governos que as controlam - que a 
dívida continua sendo utilizada como instrumento 
de dominação e violação de direitos.

No Brasil, o banco público BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social), tem 
se utilizado de práticas similares às das IFMs para 
financiar  corporações nacionais no Brasil e em ou-
tros países da América Latina, África e Ásia, a reali-
zação de grandes obras com gravíssimos impactos  
sobre as populações destes países. O BNDES tam-
bém é o principal financiador dos mega eventos 
(Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016), 
além de financiador das privatizações  em curso no 
Brasil, em especial os Aeroportos.

24. MuDar o sIsTEMa: a vErDaDEIra
rEParação

A dívida não é apenas um instrumento financei-
ro. É, acima de tudo, um instrumento político. A 

dívida está no coração do sistema capitalista. Sem 
a dívida, o sistema não tem como sobreviver poli-
ticamente. Por isso, sabemos que não é suficiente 
cancelar a dívida sem garantir que novas dívidas 
não serão iniciadas. Portanto, a anulação da dívi-
da financeira e a demanda por reparações passam 
pela luta contra o sistema capitalista, passam pela 
luta para cessar as políticas e programas, como os 
acordos comerciais, financeiros e de investimento, 
que continuam violando os direitos da natureza e 
dos povos do Sul. Isso só pode ser assegurado atra-
vés de uma profunda transformação do modelo da 
economia mundial e do sistema capitalista.

A dívida 
não
acabou!

O problema do endividamento público está re-
lacionado com as opções políticas e vem se apro-
fundando com as crises econômicas. Por mais que 
se pague, a dívida brasileira não para de crescer. O 
custo de juros sobre juros, as amortizações e ser-
viços da dívida consomem cada dia mais os recur-
sos que deveriam ir para as políticas sociais. Por 
tudo isso, o governo e a mídia mentem ao afirmar 
que a dívida acabou e não é mais um problema 
para o povo brasileiro. 

a DívIDa Não acabou. você PaGa Por Ela.  
auDITorIa Já! Esse é um debate central, que mexe 
com as estruturas do capitalismo, com o mercado. 
Por isso, convidamos você a fazer e multiplicar esse 
debate, pois a dívida é o principal instrumento de 
manutenção das desigualdades no Brasil.



A rede Jubileu Sul Brasil tem atuado historicamente na defesa e 
promoção dos direitos humanos e se expressa numa ampla mobi-
lização social e de caráter ecumênico. É coordenada por vários mo-
vimentos sociais e organizações e se articula em países da América 
Latina e Caribe. 

No Brasil, a constituição da rede é fruto de um rico processo de deba-
te sobre as dívidas sociais e financeiras que têm seu nascedouro na 3ª 
Semana Social Brasileira (SSB) nos anos de 1997-1999 com tribunais e 
simpósios sobre o endividamento público, culminando num plebiscito 
popular sobre a dívida no ano 2000. 

O centro de nosso trabalho se dá na denúncia do sobre-endividamen-
to e suas consequências para a vida do povo, em detrimento de políticas 
sociais. Demandamos que, nós os povos, somos os verdadeiros credo-
res da dívida social, financeira, histórica, ecológica e climática. 

A metodologia utilizada pelo Jubileu Sul/Brasil valoriza a participa-
ção, a criatividade, as iniciativas na base, o pluralismo, a diversidade, 
a qualidade dos materiais pedagógicos produzidos, a dimensão políti-
ca dos debates, a unidade das forças sociais, articulação entre análise, 
reflexão e prática. 

Dentre as demandas, as principais são:
– Solidariedade internacional e permanente para garantir a soberania 
dos povos; contra os golpes de Honduras, Paraguai e Brasil; pela retirada 
das tropas militares do Haiti.
– Anulação incondicional das dívidas ilegítimas cobra dos povos do Sul 
global e a realização de uma Auditoria Integral da Dívida;
– Reconhecimento e reparação das dívidas histórica, social, financeira, 
ecológica e climática;
– Fechamento de todas as instituições multilaterais de financiamento 
(Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial 
do Comércio, Banco Interamericano de Desenvolvimento) dentre outras 
instituições afins;
– A desfinanceirização da natureza e a 
não implementação de falsas soluções, 
como o mercado de carbono, a econo-
mia verde e os serviços ambientais;
– A defesa dos direitos humanos fortale-
cendo a resistência e a luta das comuni-
dades nos seus territórios.

Países do sul: são os países que se encontram no Sul do globo, por 
exemplo, Brasil, Chile, Equador, Haiti (América Latina); Moçambique, 
Angola (África).

Especulação financeira: Ato de comprar e vender mercadorias, títulos, 
buscando ganhos a partir da movimentação dos preços. O objetivo é 
apenas ganhar mais dinheiro sem agregar valor ou gerar emprego.

Títulos da dívida: São papéis emitidos pelo Governo Federal, através 
do Banco Central, para captar recursos para o financiamento da dívida 
pública e financiar atividades do Governo Federal.

Genocídio: Extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunida-
de, grupo étnico, racial ou religioso, assim como a destruição de popu-
lações ou povos.

Etnocídio: Destruição da uma civilização,  cultura, ou de uma etnia, por 
outro grupo étnico.

Xenofobia: Desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas 
ao meio, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país, a exemplo, 
dos migrantes 

balanço de Pagamentos: Instrumento da contabilidade nacional que 
se refere à descrição das relações comerciais de um país com o resto do 
mundo. Registra o total de dinheiro que entra e sai de um país, na forma 
de importações e exportações de produtos, serviços, capital financeiro, 
bem como transferências comerciais. Existem duas contas que resumem 
as transações econômicas de um país: a conta corrente, que registra as 
entradas e saídas devidas ao comércio de bens e serviços e o pagamento 
de transferências; e - a conta capital e financeira. A conta capital registra 
principalmente transferências de patrimônio por migrantes entre países. 
A conta financeira corresponde a vários tipos de Investimentos, além de 
empréstimos oferecidos pelo FMI e contas atrasadas (débitos vencidos no 
exterior). A soma dessas duas contas fornece a balança de pagamentos.

Hiperinflação: Inflação acentuada, com índices muito elevados ou fora 
de controle.

capitalizações: Aplicação de uma soma em dinheiro a uma determi-
nada taxa de juros. Ao final de um determinado prazo, esses juros são 
incorporados ao que foi aplicado inicialmente. Pra quem tem muito di-
nheiro, é uma maneira de guardar, de economizar.

Tesouro Nacional: O Tesouro Nacional, Fazenda Pública ou Erário Pú-
blico representa o conjunto dos meios financeiros à disposição de um 
Estado. Também significa os serviços de administração encarregados 
da gestão desses recursos, que na maioria dos países é um serviço do 
estado ligado ao Ministério das Finanças.

amortizações da dívida: Despesa com o pagamento e/ou refinancia-
mento da dívida principal e da atualização monetária ou cambial da 
dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

rolagem da dívida: Termo relacionado com o ato de “rolar” uma 
dívida, adiando o seu pagamento. É a troca de títulos vencidos de 
uma dívida velha por títulos a vencer no futuro, que passam a ser 
dívida nova.

superávit Primário: Recursos usados para o pagamento dos juros e 
ou para quitação de parte das dívidas. Vem do dinheiro que o governo 
consegue economizar. Por vezes, para fazer superávit primário o gover-
no promove cortes sociais para redirecionar recursos para o pagamento 
dos credores da dívida pública. 

Tributos: Impostos, taxas ou contribuições.

atividades Extrativistas: Consiste em extrair ou retirar recursos natu-
rais em sua forma original com fins lucrativos ou para subsistência. A 
atividade extrativista está dividida em três tipos:  extração vegetal, ani-
mal e mineral.
Expropriação: Significa retirar de (alguém ou de comunidades) a pro-
priedade ou a posse da terra, da casa, por exemplo.

Troika: Palavra russa que designa um comitê de três membros.  Tam-
bém significa uma aliança de três pessoas do mesmo nível e poder que 
se reúnem para fazer a gestão de uma entidade ou para completar uma 
missão. Ao mesmo tempo, pode designar diferentes alianças políticas 
de líderes para salvar, governar ou conduzir um país. 

sobre-endividamento: É a incapacidade de um devedor em cumprir 
os seus compromissos financeiros em relação a uma ou mais entidade (s) 
credora(s), o que resulta em um endividamento excessivo.

Fundos buitres: Fundos de capital de risco ou fundos de investimento 
livre para o pagamento da dívida pública de um Estado. Neste caso esta-
mos falando da Argentina. Buitres significa Abutres.

GlossárIo

QuEM soMos
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