AUDIÊNCIA PÚBLICA EXPÕE A SITUAÇÃO
DRAMÁTICA DO ENDIVIDAMENTO DOS ESTADOS
COM A UNIÃO
Secretário da Fazenda do Mato Grosso denuncia a ilegalidade dos
"juros sobre juros", e diz que "CPI é um marco histórico para o
país"
João Pedro Casarotto, da Febrafite, diz que os Estados estão
estrangulados pelas altas taxas de juros
Presidente da CPI se compromete a fazer sessão de discussão do
Relatório Final com entidades da Sociedade Civil

Brasília, 10 de fevereiro de 2010
Boletim elaborado pela Auditoria Cidadã da Dívida – www.dividaauditoriacidada.org.br

Dia 10 de fevereiro de 2010 a CPI da Dívida reiniciou seus trabalhos após o
recesso parlamentar, realizando importante audiência pública com Éder de Moraes
Dias (Secretário da Fazenda do Mato Grosso) e João Pedro Casarotto (Agente Fiscal
de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, membro da FEBRAFITE – Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais). A Audiência foi
proposta pelo Deputado Federal Ivan Valente (PSOL/SP), proponente da CPI da
Dívida.

Na Audiência Pública, João Pedro Casarotto (Agente Fiscal de Tributos Estaduais
do Rio Grande do Sul, membro da FEBRAFITE – Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais) e Éder de Moraes Dias (Secretário da Fazenda do
Mato Grosso). Foto: Britto Júnior. Fonte: Banco de Imagens da Câmara.

Mais uma vez, importantes entidades da sociedade civil estiveram presentes, como
a FEBRAFITE (Presidente Roberto Kupski, Francisca Azevedo),
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Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Hélio Cabral Lima,
André Rodrigues Guimarães), FENAFISCO – Federação Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Claudio Fambrini), Rede Brasil sobre Instituições Financeiras
Multilaterais (Gabriel Strautman), Pastorais Sociais - CNBB (Magnólia S.
Rodrigues), CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(Osiris B. de Almeida), Auditoria Cidadã da Dívida (Maria Lucia Fattorelli,
Rodrigo Ávila, Daniele Casarin), Daniel Bin (Professor – UnB).

O Secretário de Fazenda do Mato Grosso abriu a Audiência denunciando a situação
de “escravidão” dos estados pela União, que em seu estado se traduz na destinação
de 15,3% das receitas para o pagamento da dívida ao governo federal. Apesar do
estado já ter pago R$ 6 bilhões à União de 1998 a 2009, o saldo da dívida ainda
aumentou no período, de R$ 3,2 bilhões para R$ 4,8 bilhões. Este fato se deve ao
indexador utilizado, o IGP-DI mais juros compostos de 6% ao ano, que fez a dívida
explodir.
Éder caracterizou como ilegal a cobrança de juros compostos (juros sobre juros,
ou “anatocismo”), citando que o Supremo Tribunal Federal já possui decisões

judiciais neste sentido. Disse ainda que esta sangria é “como se levassem na Mão
Grande” os recursos do estado.
O Secretário afirmou ainda que “esta CPI é um marco histórico na economia
brasileira”, e que é um crime comprometer 15% da receita com o endividamento. Por
fim, propôs à CPI provocar o STF sobre a questão dos juros compostos.
O Agente Fiscal de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, João Pedro Casarotto,
membro da FEBRAFITE, mostrou inicialmente que as dívidas dos estados são
provenientes da política de juros altos estabelecidos pela esfera federal, antes
mesmo de terem sido assumidas pela União.
Após a negociação com a União, a aplicação do índice IGP-DI mais 6% ao ano de
juros acumulou percentual de 366% de 1999 a 2008, ou seja, mais oneroso que a
própria taxa Selic, que acumulou 352% no mesmo período. “É como se a União agisse
como um banco comercial”, destacou.
O Deputado Ivan Valente (PSOL/SP), proponente da Audiência e da CPI, interviu
mostrando que os Estados de fato recorreram a um banco: o Fundo Monetário
Internacional, que impôs tais políticas, em troca de empréstimos ao Brasil.
Valente também destacou uma conclusão já obtida pela CPI: se o índice escolhido
para o reajuste das dívidas dos estados tivesse sido o IPCA (ao invés do IGP-DI),
os estados não precisariam ter pago um só centavo à União desde 2002, pois o
estoque atual seria o mesmo. Valente propôs que a CPI recomende ao Ministério
Público questionar junto ao STF a legalidade dos juros sobre juros na dívida
pública.
Em sua conclusão, João Pedro Casarotto mostrou que é perfeitamente possível se
refazer estes contratos de endividamento, dado que constantemente o governo
federal concede grandes anistias fiscais a sonegadores, que podem pagar suas
dívidas reajustadas pela TJLP, taxa bem mais baixa que a Selic. Denunciou ainda
que o IGP-DI é um índice calculado por uma instituição privada, e por isso sua
metodologia foge ao controle dos entes públicos. Além do mais, o IGP-DI costuma
antecipar uma inflação que muitas vezes termina não ocorrendo.
Concluiu mostrando a necessidade de se refazer tais contratos com a cláusula de
“Equilíbrio Financeiro Contratual”.

Presidente da CPI se compromete a realizar sessão de
discussão do Relatório Final com as entidades da
Sociedade Civil

Durante a reunião, foi também discutido o cronograma da CPI, que possui prazo até
26 de março de 2010.

As audiências públicas restantes serão realizadas até

início de março, quando começará a discussão do Relatório Final.
Reconhecendo a presença constante de muitas e importantes entidades da sociedade
civil nas reuniões da CPI, o Presidente Virgílio Guimarães (PT-MG) leu a lista
dos representantes da sociedade presentes na reunião de hoje e se comprometeu a
realizar sessão de debate com entidades, que terão voz para comentar a proposta
de Relatório Final da CPI.
Isso representa uma grande vitória das entidades que estão sempre presentes em
todas as reuniões da CPI, que poderão assim registrar claramente o que esperam da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Dívida Pública. O que favorece a inclusão no
Relatório das demandas sociais e, também, a crítica clara e aberta aos itens que
porventura não sejam contemplados.

Imprensa divulga amplamente a Audiência

Diversos meios de comunicação noticiaram a Audiência Pública, como se pode ver a
seguir:

 CPI recebe proposta de renegociação de dívidas estaduais
10 Fev 2010 ... Casarotto salientou que as leis não previram cláusulas de
equilíbrio ... CPI da Dívida Pública pede prorrogação por 60 dias ...

www2.camara.gov.br/.../145190-CPI-RECEBE-PROPOSTA-DE-RENEGOCIACAO-DEDIVIDAS-ESTADUAIS.html - 21 horas atrás
 Dívida Pública: CPI define prazos e discute reestruturação
nos estados
10 Fev 2010 ... O presidente da CPI da Dívida Pública, deputado Virgílio
Guimarães ... Éder de Moraes Dias, e João Pedro Casarotto, membro da Federação ...
www.informes.org.br/index.php?...divida...cpi... - 18 horas atrás
 Uai - Política: CPI discute situação de endividamento dos
estados
10 Fev 2010 ... A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública realiza
audiência ... de Fiscais de Tributos Estaduais João Pedro Casarotto. ...
www.uai.com.br/.../CPI+DISCUTE+SITUACAO+DE+ENDIVIDAMENTO+DOS+ESTA
DOS.shtml - Em cache
 O Imparcial Online - Dívidas públicas dos estados serão
discutidas ...
9 Fev 2010 ... Instalada em 2009, a CPI investiga dívidas interna e externa do
País, ... Associações de Fiscais de Tributos Estaduais João Pedro Casarotto. ...
www.oimparcialonline.com.br/noticias.php?id=34500 - Em cache
  Eder Moraes contribui esta semana para a CPI da Dívida
Pública ...
O secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, confirmou que participará nesta
quarta-feira (10.02) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da ...
www.expressomt.com.br/noticia.asp?cod=57473&codDep=11
 Relacionadas: Eder Moraes contribui esta semana para a CPI
da ...
Eder Moraes contribui esta semana para a CPI da Dívida Pública. O secretário de Fazenda
de Mato Grosso, Eder Moraes, confirmou que participará nesta ...
www.jusbrasil.com.br/.../eder...cpi...divida.../relacionadas;... - Em cache
 Só Notícias - Eder defende em CPI mudanças na retenção de
recursos ...
10 Fev 2010 ... O secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, farlará, daqui a
pouco, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública, ...
www.sonoticias.com.br/.../eder-defende-em-cpi-mudancas-na-retencao-de-recursos-dosestados - Em cache
 Circuito Mato Grosso - Eder Moraes contribui esta semana
para a ...
Eder Moraes contribui esta semana para a CPI da Dívida Pública. Assessoria Sefaz MT
08/02/2010 17:29. O secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, ...
www.circuitomt.com.br/home/materia/38540 - Em cache
 Midia News | Economia | CPI acata proposta de MT para
renegociação ...
10 Fev 2010 ... Eder Moraes sugere que recurso que deixar de ir para a dívida seja
investidos ... hoje, a CPI daDívida Pública é a mais importante do país. ...
www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=2&idnot... - 23 horas atrás
 Folha do Estado

10 Fev 2010 ... Eder participa de CPI em Brasília ... Eder Moraes, na Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) daDívida Pública, em Brasília. ...
www.folhadoestado.com.br/0,,fCBA0,,fCBA8C52-eder-participa-de-cpi-em-brasilia
 Eder Moraes participa da CPI da Dívida Pública, nesta
quarta
A CPI da Dívida Pública, na próxima quarta-feira, 10, vai ouvir o secretário de
Fazenda Éder Moraes, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados ...
www.dihitt.com.br/.../eder-moraes-participa-da-cpi-da-divida-publica-nesta-quarta Em cache
 Olhar Direto: Eder defenderá renegociação na CPI da Dívida
Pública ...
Site de notícias de Cuiabá - MT com uma abordagem política séria.
www.olhardireto.com.br/.../exibir.asp?...Eder...CPI...Divida... - Em cache
 CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada
por MT ...
10 Fev 2010 ... e de escravidão com os Estados e Municípios”,
frisou Eder Moraes. ... 15h32 - Secretário de Fazenda participa
da CPI da Dívida Pública ...
www.24horasnews.com.br/index.php?mat=319417 - 22 horas atrás
 O Documento - Uma Impressao Digital
10 Fev 2010 ... CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada por Mato ... e
de escravidão com os Estados e Municípios”, frisou Eder Moraes. ...
www.odocumento.com.br/materia.php?id=323076 - 23 horas atrás
  G a z e t a &nbsp;D i g i t a l
Um outro caminho para a renegociação da dívida pública ainda foi
proposto ... draconiana e de escravidão com os Estados e Municípios”,
frisou Eder Moraes. ... Por fim, o secretário de Fazenda avaliou que hoje
a CPI da DívidaPública é ...
www.gazetadigital.com.br/digital.php?codigo=86628&UGID...
 Olhar Direto: Câmara Federal acata tese de Mato Grosso

para ...
10 Fev 2010 ... Eder Moraes também propõe o fim dos juros compostos que fazem
parte do cálculo ... O secretário ressaltou que a CPI da dívida púbica poderá ...
www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?edt=33&id=82804
 ::. Resumo On line .:: - Mato Grosso - Secretário de

Fazenda ...
Começa a participação do secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, na
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública, em Brasília. ...
www.resumonline.com.br/ListarConteudo.asp?tn... - Em cache - Similares
 Secretário defenderá renegociação na CPI da Dívida Pública

em Brasília
Secretário defenderá renegociação na CPI da Dívida Pública em Brasília ... Desde
que assumiu a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes tem levado ...
www.primeirahora.com.br/noticia.php?intNotID=23529 - Em cache
 CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada

por Mato ...
CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada por Mato Grosso ... de
Fazenda, Eder Moraes, nesta quarta-feira (10.02), em Brasília (DF). ...
matogrossomais.com.br/?p=6202 - 13 horas atrás

CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada
por Mato ...


Por fim, o secretário de Fazenda avaliou que hoje
a CPI da Dívida Pública ... nesta quarta-feira (10.02) pelo
secretário Eder Moraes e acatado pelo deputado ...
www.expressomt.com.br/noticiaBusca.asp?cod=57734...3 - 7 horas atrás
 Uai - Política: CPI discute situação de endividamento

dos

estados
10 Fev 2010 ... A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública
realiza ... Serão ouvidos o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Dias; ...
www.uai.com.br/.../CPI+DISCUTE+SITUACAO+DE+ENDIVIDAMENTO+DOS+ESTADOS.shtml Em cache
 CPI discute situação de endividamento dos estados « Blogue

João Bosquo
10 Fev 2010 ... Serão ouvidos o secretário de Fazenda de Mato
Grosso, Éder Dias; ... Instalada em agosto de 2009, aCPI investiga
as dívidas interna e ...
joaobosquo.blog.br/?p=10332 - Em cache

Secretário defenderá renegociação na CPI da Dívida Pública
em ...


29 Dez 2009 ... Secretário defenderá renegociação na CPI da Dívida Pública em
Brasília ... Desde que assumiu a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, Eder ...
www.secom.mt.gov.br/imprime.php?cid=57100&sid=51 - Em cache
 ClicHoje - Notícias todos os dias, o dia todo!
11 Fev 2010 ... CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada por
Mato ... na quarta-feira (10.02) pelo secretário de Fazenda Eder Moraes e ...
www.clichoje.com.br/?open...html - 2 horas atrás
 Dívida Pública: CPI define prazos e discute reestruturação

nos estados
10 Fev 2010 ... O presidente da CPI da Dívida Pública, deputado Virgílio
Guimarães ... Éder de Moraes Dias, e João Pedro Casarotto, membro da
Federação ...
www.informes.org.br/index.php?...divida...cpi... - 18 horas atrás
 .: ANoticiaMT :.
Secretário defenderá renegociação na CPI da Dívida Pública em
Brasília ... secretário de Fazenda de Mato Grosso, EderMoraes, chegou ao
Congresso Nacional. ...
www.anoticiamt.com.br/ver_noticia.asp?cod=78166... - Em cache
 O Imparcial Online - Dívidas públicas dos estados serão

discutidas ...
9 Fev 2010 ... Instalada em 2009, a CPI investiga dívidas interna e externa do
País, ... Serão ouvidos o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Dias; ...
www.oimparcialonline.com.br/noticias.php?id=34500 - Em cache
 G a z e t a &nbsp;D i g i t a l
10 Fev 2010 ... CPI acata proposta de renegociação de dívidas ... essa relação
draconiana e de escravidão com os Estados e Municípios”, frisou Eder Moraes. ...
www.gazetadigital.com.br/digital.php?codigo=86628&UGID...
 Jornal Documento - www.odocumento.com.br
10 Fev 2010 ... Secretário de Fazenda participa
da CPI da Dívida Pública ... Eder Moraes, na Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Dívida Pública, ...
www.odocumento.com.br/noticia.php?id=323001 - Em cache
 Página Única.com.br

11 Fev 2010 ... CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada
por Eder ... nesta quarta-feira (10.02) pelo secretário Eder Moraes e acatado
pelo ...
www.paginaunica.com.br/imprimir-noticia.php?id=12633 - 7 horas atrás
 Guia de Empresas e Serviços TôSabendo.com | Lucas do Rio

Verde ...
10 Fev 2010 ... Politica: Secretário de Fazenda participa
da CPI da Dívida Pública. Redação 24 HOras News. O secretário de Fazenda de Mato
Grosso, Eder ...
www.tosabendo.com/conteudo/noticia-ver.asp?id=24605
 Diário do Estado
6 Fev 2010 ... O secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, irá
contribuir com a CPI da Dívida Pública da Câmara dos Deputados que discutirá
no ...
diariodoestado.blogspot.com/.../convite-de-deputado-amazonense-eder.html Em cache

 Dia A Dia News - Que Deus nos ilumine e nos proteja
11 Fev 2010 ... CPI acata proposta de renegociação de dividas de MT ... relação
draconiana e de escravidão com os Estados e Municípios”, frisou Eder Moraes. ...
www.diaadianews.com.br/.../cpi_acata_proposta_de_renegociacao_de_dividas_de_mt 9 horas atrás
 Diário de Cuiabá
Nos moldes em que é cobrada, a dívida dos estados e municípios com a
União ... integrantes da CPI sinalizaram entendimento ao proposto
por Éder Moraes, ...
www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=364674 - 20 horas atrás
 Blog do Gilmar Lisboa
O secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes,vai ser sabatinado, nesta
quarta-feira (10), por membros da CPI daDívida Pública, em Brasília. ...
blog.gilmarlisboa.com.br/ - Em cache - Similares
 Relacionadas: Câmara Federal defenderá proposta

de dívida dos ...
8 Fev 2010 ... Eder Moraes contribui esta semana para a CPI da Dívida Pública. O
secretário de Fazenda de Mato Grosso,Eder Moraes, confirmou que ...
www.jusbrasil.com.br/noticias/...federal...de-divida-dos.../relacionadas;...
 24 Horas News
10 Fev 2010 ... CPI acata proposta de renegociação de dívidas apresentada por
MT ... nesta quarta-feira (10.02) pelo secretário Eder Moraes e acatado pelo ...
www.24horasnews.com.br/imprimir.php?mat=319417 - 22 horas atrás
 Moraes defenderá renegociação na CPI da Dívida Pública em

Brasília ...
Moraes defenderá renegociação na CPI da Dívida Pública em Brasília ... pelo
secretário de Fazenda de Mato Grosso, EderMoraes, chegou ao Congresso
Nacional. ...
matogrossomais.com.br/?p=5625 - Em cache
 Estados prometem mais investimentos em troca de redução

da dívida ...
10 Fev 2010 ... A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Dívida Pública
realizou nesta ... o secretário de Fazenda do Mato Grosso, Éder Moraes, ...
ultimosegundo.ig.com.br/.../estados+prometem+mais+investimentos+em+troca+de+reduc
ao+da+divida+publica+9394353.html -21 horas atrás
 Câmara dos Deputados - Comissões
16 Dez 2009 ... CPI - DÍVIDA PÚBLICA 53ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa
Ordinária ... de Estado da Fazenda de Mato Grosso, Sr. Éder de Moraes Dias, ...
www.camara.gov.br/.../ordemDetalheReuniaoCom.asp?... - Em cache

 Consulex
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública realiza audiência
pública ... Serão ouvidos o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Dias; ...
www.consulex.com.br/news.asp?id=16658 - Em cache

