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DÍVIDA PÚBLICA

Maria Lucia Fattorelli - Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida

Auditoria  
da Dívida Grega
Depois de ser colocada como 
foco da crise financeira 
de 2008, a Grécia está 
novamente sob os holofotes 
da mídia e do sistema 
financeiro internacional. 
Desta vez, devido à 
instalação, no Parlamento, 
de comissão inédita 
destinada a realizar auditoria 
da dívida daquele país.

E
m grande evento realizado dia 4 de abril, a presidente do Parlamento 
Helênico, deputada Zoe Konstantopoulos, abriu a sessão solene com 
a leitura de seu decreto de criação da comissão para realizar uma au-

ditoria da dívida grega, composta por membros nacionais e internacionais. 
Está sendo definida como comissão da verdade sobre a dívida grega. Seu 
objetivo é identificar qual parte da dívida grega é ilegal, ilegítima, odiosa 
ou insustentável, devendo entregar suas descobertas ao Parlamento Grego, 
ao Parlamento Europeu, aos parlamentos nacionais dos países membros da 
União Europeia e à opinião pública grega e internacional.

A sessão teve seis horas de duração naquele sábado e contou com a pre-
sença do presidente da República, Prokopis Pavlopoulos, do primeiro-mi-
nistro Alexis Tsipras, da deputada do Parlamento Europeu Sofia Sakorafa e 
de mais oito ministros (Defesa, Reforma Administrativa, Luta contra o De-
semprego, Justiça, Assuntos Europeus, Finanças, Cultura, Infraestrutura, 
Transporte e Redes), além de deputados e professores. Todos mencionaram 
a importância da iniciativa parlamentar e colocaram-se à disposição para 
colaborar com os trabalhos da comissão.

Eric Toussaint foi designado para ser o coordenador científico da comis-
são de auditoria. Tive a honra de estar entre os membros internacionais que 
se pronunciaram naquela sessão histórica.

A situação econômica e social na Grécia está gravíssima. As condições do 
endividamento público se agravaram, comprometendo volumes crescentes 
de recursos para o pagamento de juros. A consequência tem sido cortes bru-
tais em serviços e direitos sociais, desemprego elevadíssimo, principalmente 
de jovens e mulheres, e aumento da pobreza. Já se admite uma situação de cri-
se humanitária, com diversas famílias com todos os membros desempregados, 
apesar de possuírem curso superior. Muitos estão vivendo do lixo e há elevada 
ocorrência de suicídios: mais de 4.000 registrados nos últimos quatro anos.

Apesar dessa alarmante situação social, são crescentes as exigências da chama-
da Troika - nome dado ao conjunto de três entidades que pressionam pela im-
plementação de medidas de ajuste fiscal e de austeridade econômica na Grécia 
e demais países europeus: FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. 
O problema é que a implantação das medidas recomendadas pela Troika não 
tem trazido melhoria alguma. Ao contrário, tem provocado o agravamento da 
situação econômico-social e o crescimento da própria dívida.

A maioria das pessoas não sabe por que e como o endividamento do país 
alcançou patamar tão elevado. A chegada de uma nova coalizão política, Syri-
za, ao poder, tanto no Executivo como na maioria legislativa, ampliou o debate 
sobre a realização da auditoria dessa dívida. Esse debate já havia sido iniciado 
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anteriormente. Cheguei a participar, 
em maio de 2011, de grande confe-
rência que contou com a presença 
de mais de 3.000 pessoas em Atenas, 
cujo tema era Dívida e Austeridade. 
Naquela ocasião, lançaram livro com 
nossa contribuição sobre a ferra-
menta da auditoria e relato de nossas 
experiências: Auditoria Cidadã da 
Dívida no Brasil, investigações reali-
zadas pela CPI da Dívida Pública na 
Câmara dos Deputados1 e, especial-
mente, sobre a exitosa experiência de 
auditoria oficial da dívida equatoria-
na2. O interesse pela ferramenta da 
auditoria da dívida levou à criação da 
auditoria cidadã naquele país, lança-
da ao final da referida conferência3.

Um dos setores mais afetados 
pela crise que atingiu fortemente a 
Grécia foi o emprego, principalmen-
te para mulheres e jovens. A demis-

são em massa das mulheres serviu 

de justificativa para o fechamento de creches e subtra-
ção de diversos serviços de assistência social, já que as 
mulheres desempregadas assumiriam tais tarefas. Por 
isso os movimentos feministas estavam tão inflama-
dos, cabendo destacar a participação da deputada Sofia 
Sakorafa, que esteve no Brasil como palestrante do se-
minário internacional “Alternativas de Enfrentamen-
to à Crise”, realizado em Brasília, em outubro de 20114.

A expectativa em relação ao trabalho de auditoria 
da dívida que se inicia na Grécia é grande e esperamos 
que tenha o mesmo êxito que a experiência equatoria-
na, da qual tive a honra de participar. O Equador pro-
vou a eficiência da ferramenta de auditoria, que levou 
à redução de 70% da dívida externa em títulos (bonus 
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1. www.auditoriacidada.org.br/clique-aqui-para-saber-como-foi-a-cpi-
da-divida/
2. www.auditoriadeuda.org.ec/
3. www.citizen-audit.net/members/greece/
4. www.auditoriacidada.org.br/eventos-da-auditoria-cidada/
5. www.auditoriacidada.org.br/o-impasse-da-divida-de-estados-e-
municipios/
6. www.auditoriacidada.org.br/por-que-os-juros-sao-tao-elevados-
no-brasil/

global 2012 e 2030), que era justamente a parcela mais 
onerosa da dívida equatoriana, abrindo espaço para os 
investimentos sociais, como mostra o gráfico:

No Brasil, a Auditoria Cidadã da Dívida tem dado 
largos passos no sentido de divulgar a problemática da 
dívida, formando diversos núcleos nos estados e reali-
zando eventos, publicações, vídeos, etc.

A CPI da Dívida realizada na Câmara dos Deputados 
em 2009/2010 constituiu um dos passos institucionais 
mais importantes de nossa luta social. Apesar de não ter 
realizado a auditoria prevista em nossa Constituição Fe-
deral5, a CPI possibilitou acesso a documentos e dados 
que configuram a existência de ilegalidades e ilegitimi-
dades no processo da dívida brasileira, tanto na interna 
como na externa.

A CPI possibilitou também a ascensão do problema 
da dívida dos estados e municípios à pauta dos debates 
nacionais. No momento, tal tema se encontra diante de 
um impasse6 face à declaração da presidente Dilma de 
que não irá cumprir a Lei Complementar no 148, apro-
vada e sancionada em 2014, que, apesar de bem distante 
do efetivo enfrentamento do problema, representa um 
pequeno alívio no cálculo dos escorchantes juros exi-
gidos dos entes federados. A justificativa para tal des-
cumprimento é a necessidade dos recursos para o paga-
mento da dívida federal. Esse fato constitui mais uma 
comprovação do privilégio do Sistema da Dívida no país: 
os estados e municípios podem continuar sendo pre-
judicados e sacrificados, o federalismo pode continuar 
sendo violado, lei que minora minimamente o prejuízo 
dos entes federados pode deixar de ser cumprida, mas 

o apetite dos detentores dos títulos 
federais tem que ser saciado a qual-
quer custo!

Estamos pagando os juros mais 
elevados do planeta. O Brasil é um 
dos países mais ricos do mundo e 
deveríamos estar em outro patamar, 
garantindo vida digna para todas as 
pessoas e usufruindo de desenvolvi-
mento socioeconômico efetivo. Acre-
dito que só chegaremos lá com ativo 
envolvimento dos cidadãos e cidadãs 
nas questões nacionais. A Audito-
ria Cidadã da Dívida se coloca como 
um espaço para a disseminação do 
conhecimento e participação social, 
que já serviu ao Equador, agora está 
servindo à Grécia e espero que, em 
breve, chegue a nossa vez. Vamos 
nos preparar para isso, envolvendo 
um número cada vez maior de pes-
soas. Todos estão convidados.

EVENTO ORGANIZADO POR MOVIMENTOS FEMINISTAS NA CIDADE DE 
THESSALONÍKI, NA GRÉCIA - MAIO/2011

OBRA ENSINA OS PASSOS DE UMA 
AUDITORIA CIDADÃ
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