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Seminário Internacional 2017 – ‘Esquema financeiro fraudulento e sistema da dívida’ 

O SITRAEMG, apoiador e parceiro da Auditoria Cidadã da Dívida, representado pelos filiados José 

Francisco Rodrigues, diretor de base da 16ª VT/BH e coordenador do Núcleo Mineiro da  Auditoria 

Cidadã da Dívida, e Carla Oliveira C. de S. Farage, servidora do Cartório Eleitoral de Além Paraíba, 

esteve presente no Seminário Internacional “Esquema Fraudulento e Sistema da Dívida", que tratava 

sobre a criação de “Estatais não Dependentes” para Securitizar a Dívida e lesar a Sociedade, que 

aconteceu nos dias 07 a 09 de novembro de 2017, em Brasília, realizado pela coordenação nacional 

da Auditoria Cidadã da Dívida. 

O objetivo deste Seminário Internacional era reunir especialistas, acadêmicos, juristas, políticos e 

militantes para analisar a atuação do Sistema da Dívida no Brasil, bem como de outros países europeus 

e da América Latina que estão sobre pressão de uma dívida improdutiva que sangra os cofres públicos, 

e, a partir daí, discutir estratégias para combater a atuação desses mecanismos financeiros perversos 

que se especializam cada vez mais em aprofundar a financeirização, provocando simultaneamente a 

geração de dívida, como sequestro de arrecadação e seu desvio  para o setor financeiro, pautando 

nacionalmente, bem como articular ações concretas em âmbito nacional e internacional dentro dos 

campos – jurídicos, legislativos, acadêmico, social e político – tornando popular o conhecimento 

desses mecanismos.  

A abertura do seminário ocorreu com a Audiência Pública na CDH - Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa do Senado Federal, a partir de requerimento apresentado pelo senador Paulo 

Paim (PT/RS) acatando a proposta da Auditoria Cidadã da Dívida, que há muito vem expondo o assunto 

para todo público em geral. Para participarem dessa audiência, foram convidados Maria Lúcia 

Fattorelli, coordenadora nacional da ACD; Gilson Reis - vereador de Belo Horizonte e presidente da 

CPI PBH ATIVOS; Paulo Ramos, deputado estadual do Rio de Janeiro; Hilton Coelho, vereador de 

Salvador; Zoe Konstantopoulou – ex-presidente do parlamento grego; Raquel Cardeira Varela, 

professora da Universidade Nova Lisboa/Portugal; Ladislau Dowbor, professor de Economia da 

PUC/São Paulo Michael Roberts, economista financeiro do Reino Unido; Alessandro Aurélio Caldeira, 

diretor de Fiscalização da Dívida Pública do Tribunal de Contas União (TCU); e Antônio Gomes de 

Vasconcelos, professor da UFMG e Juiz do Trabalho/Brasil. Um assunto (????)que estava bem no foco 

dos direitos humanos, pois temos um sistema financeiro tributário perverso e regressivo que penaliza 

os mais pobres, enquanto que os ricos recorrem a alternativas como as offshores - paraísos fiscais 

com isenção de imposto e sigilo fiscal. 

Quanto ao tema do seminário sobre “Esquema Financeiro Fraudulento e Sistema da Dívida”, o debate 

a respeito contou com a participação de painelistas e especialistas nacionais e internacionais, com 

cada um procurando demonstrar o que está acontecendo no Brasil hoje não é um caso isolado. Essa 

engenharia já era utilizada em alguns países - a Grécia é exemplo real da ganância desses 

especuladores.   

Fattorelli expôs, em seu painel, que o sistema da dívida é um sistema utilizando para o endividamento 

público às avessas: em vez da dívida pública representar um aporte de recursos para investir na 

sociedade, serve como sangria constante e crescente de recursos públicos que são drenados para o 

setor financeiro, com apoio de políticos, que são financiadas pelo capital em suas campanhas 

eleitorais, fato há muito denunciado pela Auditoria Cidadã da Dívida.   
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Passamos, atualmente, por uma das maiores crises econômicas da história. Crise essa causada pela 

política monetária aplicada e gerida pela Banco Central. Em 2015, a taxa de juros médios era de 14% 

sobre o estoque da dívida interna, que era de R$ 4 trilhões, e em um ano chegou ao montante de 560 

bilhões, aumentando em 732 bilhões em 11meses. 

Enquanto hoje temos mais de 14 milhões de desempregados e 64 milhões fora do mercado de 

trabalho, ou seja, na informalidade e jogados nas ruas, campos e cidades, mesmo com esses cenários 

os lucros dos bancos foram exorbitantes, batendo recordes e mais recordes. 

Vivemos uma crise fabricada com objetivo simplesmente para forçar a aprovação da EC 95 – que 

congela o orçamento por 20 anos com a proibição da realização de concursos públicos, limitando o 

orçamento ao reajuste pelo índice inflacionário, o que impede investimentos sociais;  e a EC 93 – que 

aumenta a DRU em 30%, retirando do orçamento da seguridade social, facilitando assim as 

contrarreformas da Previdência com o falso déficit, e a já aprovada reforma trabalhista, com a 

retiradas de direitos há muito conquistados, e com muita luta, pelo trabalhador. 

De acordo com o professor e economista Ladislau Dowbor, a ineficiência do Estado na administração 

de recursos, os prejuízos sociais da política econômica voltada para a garantia dos rendimentos 

financeiros em detrimento da produção e a financeirização da economia estão desarticulando as 

economias por todos os lados e impactando diretamente a vida das famílias. No momento, as 

aplicações financeiras rendem mais que produção. Isto acaba descapitalizando o setor produtivo, 

aumentando a desigualdade, gerando desemprego e estagnando a economia. O ponto chave da 

questão do fluxo financeiro é pensar se esse é produtivo ou improdutivo. Esse sistema perdeu sua 

legitimidade, pois não está servindo para fomentar as atividades produtivas. 

A professora portuguesa Raquel Varella, em sua exposição, disse que a dívida pública funciona hoje 

como grande mecanismo de desvio de recursos públicos para o setor privado, fomentando essas 

parcerias público-privadas nas subcontratações e terceirizações das áreas de saúde, educação e 

prestações de serviços de estados e sobretudo na dívida pública, que não é de fato pública. 

Expôs ainda que o sistema da dívida funciona como sangria: o Estado entrega o dinheiro aos bancos, 

os bancos emprestam dinheiro ao Estado, que entrega juros aos bancos. Esse é o mecanismo de 

agiotagem, que tem por trás uma organização. 

Daí que os déficits do Estado não podem ser imputados aos gastos sociais, pois quem está em dívida 

com a população é o Estado, e não vice-versa. O rendimento dos trabalhadores portugueses atinge 50 

% do PIB, enquanto que a carga tributária consome 75% dessa renda, mostrando que, para os 

trabalhadores, os paraísos fiscais são ‘um inferno’. O que demonstra com que uma parte salarial é 

entregue ao governo para pagar um serviço pelo o qual o governo não presta. Segundo a expositora, 

o mesmo acontece aqui no Brasil, em relação aos serviços públicos que, por falta de investimentos, 

estão sucateados.  

Com relação à dívida pública e como ela não foi contraída pelos trabalhadores, então não se pode 

dizer em pública. Sendo assim, o governo não tem legitimidade para apresentar uma fatura da dívida 

sem justificar como, porque, em que condições e em benefício de quem a contraiu. 

Antônio Gomes de Vasconcelos, professor da UFMG e Juiz do Trabalho/Brasil, em sua explanação, 

disse que a Constituição Federal trata, em primeiro momento e como fundamento principal, a 
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soberania. Ele foi indagado pelos alunos de pós-graduação se não estaríamos no século XVII, pois a 

constituição é uma mera folha de papel, acarretando um certo desencanto, pois em certos momentos 

nos encontramos sem repostas e desamparados, apesar de termos a melhor constituição da nossa 

história. Por lado, se observarmos esta Carta Cidadã,  encontraremos respostas quanto em seu 

mandamento focado está na auditoria da dívida, aí está a saída no momento em que a universidade 

pública brasileira ela o compromisso com a construção do projeto sociedade, da sociedade brasileira 

que está na Constituição Federal. O projeto de pesquisa pelo menos de uma universidade pública não 

pode deixar de abordar e aprofundar nesta questão e sobre o ponto de vista constitucional estamos 

abordando neste sentido. 

Do ponto de vista do direito social, se ficarmos apenas invocando a Constituição e brigando pelos 

nossos direitos sociais, reclamando que a retirada destes é um retrocesso social, mas não 

entendermos por que isso está acontecendo, nós vamos é perder o discurso e o debate. Nós 

precisamos de uma pesquisa, de um estudo e de um discurso interdisciplinar, urgentemente, em todos 

os lugares em que se pesquisam os problemas do país. 

Faz uma provocação quando pergunta com qual enfoque se está analisando o sistema. Se as premissas 

forem as de mercado, nós vamos colonizar o direito público, as finanças públicas, em favor do capital.  

Se analisarmos sobre a ótica da administração pública, o que constatamos é que isso é a 

regulamentação das finanças públicas que destina a implementar mecanismos que evidenciem a 

política econômica financeira e o programa de trabalho  governo, planejamento e o equilibro das 

contas públicas de modo coerente com os objetivos constitucionais do Estado brasileiro, a 

preservação da integridade dos recursos públicos, além dos princípios instrumentais da universalidade 

do orçamento e do controle da publicidade, da eficiência da transparência das atividades financeiras 

e  inclusive em relação às empresas públicas. O que estamos vendo é a desconstituição dos princípios 

dos sistemas de proteção das finanças públicas pela ingerência de conceitos privados e particulares 

na ciência da administração pública.      

A ex-presidente do parlamento grego Zoe Konstantopoulou falou sobre o papel da mídia e da 

financeirização. Sobre a mídia, disse que essa está relacionada com a manipulação das informações 

em relação ao direito de as pessoas conhecerem a verdade sobre a dívida pública. Quanto à 

financeirização, afirmou que esse é um esquema sofisticado de corrupção no país, semelhante ao 

aplicado na Europa a partir de 2010. Cria-se uma empresa estatal não dependente, numa Sociedade 

de Propósito Específico (SPE), para emitir papéis com garantia estatal. Os sócios majoritários são os 

estados e municípios, emitindo debêntures (papéis) que são vendidos com enorme desconto (deságio) 

e depois resgatados a juros altíssimos, com garantia dos entes federados. É um grande negócio para 

o capital. E estados e municípios atuam como garantidores, o que, na prática, faz com que essa 

operação gere dívida pública sem contrapartida alguma. 

Na Grécia, enfrentamos um duro golpe à democracia com a criação de ferramentas, através de uma 

Sociedade Anônima, utilizadas para facilitar os jogos financeiros dos investidores. A dívida pública 

grega foi resultado das práticas ilegais de governo e credores internacionais, e trouxe graves 

consequências à população, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, milhares de empresas 

quebradas e com jovens e adultos desempregados. Para Zoe, “nenhum tipo de situação econômica 

pode violar a dignidade humana”. 
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Daí a importância de defender a participação do povo e do funcionamento do parlamento consciente 

e voltado para a sociedade como um todo.  

O Governo tem travado uma batalha desigual dentro de um regime de asfixia e chantagem. Em uma 

Europa que traiu seus princípios fundadores, o bem-estar de seus povos e sociedades. A moeda 

utilizada em comum, o euro, não tem como objetivo atingir o bem-estar social, funcionando, sim, 

como instrumento de coerção e humilhação dos povos e líderes rebeldes.  

Esta dívida é ilegal, injusta, odiosa e insustentável, uma dívida que não foi feita pelo povo, como foi 

demonstrado pela Comissão da Verdade sobre a Dívida Pública, e como os credores já sabiam. Uma 

dívida criada por meio da corrupção nos contratos, subornos, termos enganosos, estipulações 

corporativas, e taxas de juros astronômicas, tudo em benefício de bancos e empresas estrangeiras, 

tem sido usado como uma ferramenta para escravizar as pessoas, por forças que operam dentro da  

Todos têm o direito e a obrigação de resistir. Nenhuma resistência na história foi fácil. Mas nós 

tomamos o caminho da votação popular, e confiamos no povo sobre questões difíceis. É às questões 

difíceis que precisamos responder. E não podemos ter medo. 

O que devemos tirar de concreto desse seminário é que o Brasil é mais um país a sucumbir neste 

mercado da engenharia de financeirização. Ocorre que o Brasil, até hoje não conquistou propriamente 

a sua independência. Continuamos colônia. Antes éramos colônia de Portugal, Inglaterra e EUA,   não 

nos libertamos até hoje, pois somos colonizados pela financeirização, um sistema perverso que 

constrói uma engenharia financeira e sangra diariamente os cofres públicos, pois compromete quase 

metade de seu orçamento público com pagamento dos juros de uma dívida construída na ilegalidade. 

A ilegalidade está  por não sabermos até hoje a sua origem, e,  como foi construída ou mesmo se os 

recursos adentraram no país para a concretização dos objetivos desta dívida; ilegítima porque o 

preceito constitucional não foi posto em prática, ou  seja, não foi realizada a auditoria  para saber a 

sua origem. Uma dívida que cresce avassaladoramente, comprometendo os investimentos sociais, daí 

que há o que falar em independência ou mesmo em soberania se estamos ao bel-prazer do processo 

de financeirização.   

O Brasil atual não tem projeto de Estado, pois os que estão no poder tem sim um projeto de governo 

- basta observar o acontece hoje no cenário nacional, pois um governo que tem seus alados 

denunciados, um ministro da Fazenda com dinheiro em offshore e um presidente que dispensa 

apresentações. Com esse projeto de governo de dilapidação do patrimônio público não poupará 

esforços para entregar mais essa fatia sem nenhum pudor ao mercado financeiro. Vejamos apenas as 

emendas na constituição como as EC-95 (que congela o orçamento federal por 20 anos) e EC- 93, que 

trata da DRU majorada para 30% (retirado do orçamento e sem dar satisfação para onde irá) e as 

contrarreformas da previdência e trabalhista (aprovada e pronta para ser implementada).  

Diante desta conjuntura posta para nós servidores públicos, não podemos lutar apenas as nossas 

lutas, temos de fazer a luta junta com toda a sociedade organizada. Vejamos a contrarreforma 

trabalhista: esta já foi aprovada e está sendo implantada a pleno vapor, a destruição da justiça 

trabalhista fora tenda a tempos indos, agora com a contrarreforma trabalhista o capital conseguir 

atingir os seus objetivos. E a pergunta agora é: para onde vai ou mesmo como fica a Justiça do 

Trabalho? E a Previdência: temos que, juntamente com toda a sociedade fazer a desconstituição do 

discurso do tão decantado déficit previdenciário e mostrar com fatos de que os servidores públicos 
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não são os responsáveis, e sim a gestão administrativa, que não tem capacidade ou mesmo vontade 

política de buscar os verdadeiros responsáveis por esse déficit. Sabemos que esses devedores são os 

financiadores das campanhas eleitorais, e temos que dar publicidade a isso. Já está passando da hora 

da sociedade organizada tornar público o resultado da CPI do Senado, dando como falsas as noticiais 

sobre o déficit. Se a população está vivendo mais, isso não é crime, mas uma conquista. O mesmo não 

se pode dizer quanto às isenções que o governo concede aos devedores de impostos.  Congelamento 

do orçamento público por 20 anos: esse congelamento engessa os investimentos nos serviços 

públicos, o que acaba levando ao sucateamento. Sabemos que, por trás de tudo isso, está o interesse 

financeiro por meio das terceirizações que nada mais são do que a precarização da mão-de-obra 

barata e enriquecimento do empresariado através dos cofres público. E, para combater tudo isso, 

somente com a construção da unidade da classe trabalhadora, unindo servidores públicos e 

trabalhadores privados, pois os ocupantes políticos estão nadando de braçada com a nossa divisão -  

sem pudor, dilapidam os nossos direitos há muitos conquistados, com muita luta. Como diz o 

professor Dowbor, “Democracia política sem democracia econômica é uma mera ficção”. 

José Francisco Rodrigues, coordenador do Núcleo Mineiro da Auditoria Cívica da Dívida Pública 

 


