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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E 

ORÇAMENTO FEDERAL PARA 2015.  
SAIBA COMO FUNCIONA E PASME! 

 
O sábio rei Salomão disse que quando virmos a 

ruína deveríamos receber a instrução.  
(Provérbios 24:30-32) 

 

Infelizmente essa tem sido a triste realidade do nosso país. De fato, a Bíblia diz que a 

nossa pátria é celestial, porém enquanto estivermos aqui, temos a responsabilidade de 

orarmos pelas nossas autoridades e procurarmos fazer o bem a todos, 

independentemente se estamos recebendo o bem ou não. 

 

Veja abaixo um quadro extremamente alarmante. Pasmem! Pois 
desde o ano de 2002 a Constituição Federal de 1988 (CF/88) tem 
sido ignorada exatamente por quem a criou. Interessante notar 
que as contas de 1990 a 1992 ainda não foram julgadas em 
função dos grandes problemas enfrentados naquele período 
sombrio e parece que estamos indo na mesma direção.  
 
Compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas 

prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos 

planos de governo, conforme preceitua o art. 49, inciso IX, da CF/1988. 

Compete ao Tribunal de Contas da União (TCU) apreciar as contas prestadas, elaborar 

o parecer prévio em até 60 dias do recebimento da prestação de contas (CF, art. 71, I) 

e enviar para: 

 Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

(CMO) nos termos da CF/88, art. 166, §1º, I); e 

 Julgamento pelos Plenários da Câmara dos Deputados (CD) e do Senado 

Federal (SF). 

ANO CMO CD SF Situação* 

1990 Tramitando  \ \  Na CMO 

1991 Tramitando  \ \  Na CMO 

1992 Sim Tramitando Sim Na Câmara dos Deputados (PDC 373/97 e384/97) 

2002 Sim Tramitando \ Na Câmara dos Deputados  

2003 Sim \ Tramitando No Senado Federal  

2004 Sim \ Tramitando No Senado Federal  

2005 Sim \ Tramitando No Senado Federal  

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=236
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=237
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=13738
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=13752
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496340
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=80748
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=80748
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99698


UMA VISÃO PANORÂMICA DA ECONOMIA BRASILEIRA  

2 
 

2006 Sim Tramitando \ Na Câmara dos Deputados 

2007 Sim \ Tramitando No Senado Federal  

2008 Sim Tramitando \ Na Câmara dos Deputados  

2009 Tramitando  \ \  Na CMO 

2010 Tramitando \  \  Na CMO 

2011 Tramitando \  \  Na CMO 

2012 Tramitando \  \  Na CMO 

2013 Tramitando \  \  Na CMO 

*Os links levam ao Decreto de aprovação ou à tramitação do projeto, conforme o caso. 

Fonte: Congresso Nacional 

Com a queda de braço entre a Câmara dos Deputados e o Planalto 
vista recentemente, o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está 
acelerando o julgamento dessas contas desde o ano de 2002 até o 
ano de 2013 de tal forma a rejeitar as contas de 2014 e, poder, então 
aprovar o processo de impeachment contra a atual Presidente. 

 
ORÇAMENTO FEDERAL PARA 2015 

 

As Despesas Financeiras consomem mais de 50% do Orçamento 

Total. Portanto, n gráfico abaixo as despesas financeiras 

(amortização, juros e demais) é que deveriam estar com a cor 

vermelha e não com a cor verde. 

 
 
 

 
As Despesas Financeiras para refinanciamento, amortização e 
pagamento de juros somam absurdos R$ 1.356.500.000,00. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=424339
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101726
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=496343
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97272
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=100630
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106120
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112943
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116843
http://www.congressonacional.leg.br/portal/atividade/contasPresidente
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Apenas o refinanciamento, que é a emissão de novos títulos para 
rolar a dívida (R$ 868,5 bilhões) soma mais que o total da dívida 
brasileira em 2002, que era de R$ 852 bilhões. 

 

 
 
 
Resumindo: Com a taxa de juros SELIC podendo chegar a 16% ao 
ano, o gráfico acima será mais tenebroso ainda. Que tragédia. Que o 
Senhor tenha misericórdia de  nós. 
 
Não há como se calar perante tudo que tem acontecido diante de 
nossos olhos. Não estou dizendo para irmos às ruas protestar, mas, 
definitivamente, não há outra solução além da oração diária e 
perseverante, pois dependemos exclusivamente dAquele que se 
assenta no trono soberanamente e controla todas as coisas pelo poder 
da Sua Palavra (Hebreus 1:1-4). 
 
Saiba onde o Brasil estava, onde está agora e para onde está 
indo.  
 

Dívida Pública Federal encerrou 2014 em R$ 2,296 trilhões. 
(Exame.com em 11/02/2015) 
 

No mês de maio de 2014 a dívida pública federal alcançou R$ 2,2 trilhões e pode chegar 

a 2,34 trilhões até o final de 2014. 

 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/divida-publica-federal-encerrou-2014-em-r-2-296-trilhoes
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Resumindo: O Brasil demorou cerca de 500 anos para chegar a 

R$ 852 bilhões de endividamento e em apenas 11,5 anos a dívida 

pulou para R$ 2,2 trilhões. 

Crescimento assustador de R$ 1.348.000.000.000,00, ou seja, 

em: 

500 anos: R$    852.000.000.000,00 

11,5 anos: R$ 1.348.000.000.000,00 
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Esse endividamento representava em 2008 65% do PIB do Brasil e atualmente já está 

em 68%. O PIB (Produto Interno Bruto) é tudo aquilo que se produz dentro do país. 

Caso o endividamento continue nessa escalada, eis a projeção para 2028: 

 

Resumindo: O Brasil produzirá internamente menos do que tem 

a pagar de dívida.  

Alguns países, a exemplo dos EUA e Japão possuem dívida acima do PIB, 103% do 

PIB e 230% do PIB respectivamente, porém com realidade completamente diferente do 

Brasil. 

O Brasil está gemendo com a estagflação (baixo crescimento e alta inflação). 

Veja alguns grandes problemas que estão por vir: 

 Inflação que pode chegar a 15% ao ano. Só não está, atualmente, acima da meta 

e beirando os 10% ao ano em função do controle pelo Governo das tarifas de 

energia e dos preços da gasolina. (Empiricus em julho de 2014) 

 Forte redução do poder de compra em função do queda e/ou congelamento de 

salários. (Empiricus em julho de 2015) 

 Aumento do desemprego para 10%. (Empiricus em julho de 2014) 
 

Veja alguns grandes problemas já existentes: 

 Demissões superam contratações em 158 mil em julho/2015. Esse é o pior 

resultado já visto no mês desde a série histórica iniciada em 1992; (Estadão em 

21/08/2015) 

https://store.empiricus.com.br/l/confisco/?sp_pk=b32ba18d-4956-4cee-971c-ed1b957eb308&utm_source=outbrain&utm_medium=artigo&utm_campaign=outbrain-artigo-promo-confisco-obc_confisco_2
https://store.empiricus.com.br/l/confisco/?sp_pk=b32ba18d-4956-4cee-971c-ed1b957eb308&utm_source=outbrain&utm_medium=artigo&utm_campaign=outbrain-artigo-promo-confisco-obc_confisco_2
https://store.empiricus.com.br/l/confisco/?sp_pk=b32ba18d-4956-4cee-971c-ed1b957eb308&utm_source=outbrain&utm_medium=artigo&utm_campaign=outbrain-artigo-promo-confisco-obc_confisco_2
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-fecha-quase-158-mil-empregos-formais-em-julho--mostra-caged,1748478
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 A avaliação da presidente supera a de Collor quando estava às vésperas de 

sofre impeachment; (Estadão em agosto de 2015) 

 O nível de reprovação de Dilma Rousseff subiu para 71%, segundo pesquisa 

Datafolha realizada nos dias 04 e 05/08/2015. Com isso, ela se torna a 

presidente da República mais impopular desde o início da série histórica do 

levantamento, em 1990. (Estadão em agosto de 2015) 

 Um ano depois da Copa, oito dos 12 estádios têm prejuízo. (Folha de São Paulo 

em 12/06/2015) 

 Saques gigantescos dos depósitos em Poupança, gerando escassez no 

crédito para financiamento imobiliário e financiamento da agropecuária 

(agronegócios). (Empiricus em junho de 2015) 

 Queda vertiginosa do preço dos imóveis (muito sensíveis às taxas de juro). 

(Empiricus em julho de 2014) 

 Interrupção súbita do crédito, com consequente dificuldade das famílias em arcar 

com suas obrigações financeiras. (Empiricus em julho de 2014) 

 A conta de energia deve ficar muito cara em 2015, pois nenhum banco privado 

financiará as empresas do setor. (Empiricus em julho de 2014) 

 Deficit recorde nas contas do Tesouro em fevereiro põe ajuste em xeque. Trata-

se do pior desempenho já apurado em um mês de fevereiro pelo Tesouro. (Folha 

de São Paulo em 31/03/2015) 

 Tesouro fecha 2014 com primeiro déficit em 20 anos. O tamanho rombo é 

inédito. (Folha de São Paulo em 29/01/2015) 

 Cálculo havia apontado perda de R$ 88,6 bilhões com corrupção, segundo 

Graça Foster, porém não foi divulgado no Balanço da Petrobrás do 3º trimestre 

de 2014. (G1 em 28/01/2015) 

 Petrobras divulga lucro de R$ 3,087 bi no 3º trimestre sem as baixas contábeis 

decorrentes da operação Lava Jato. Se os ajustes tivessem sido aprovados pelo 

Conselho de Administração, o lucro se tornaria num prejuízo líquido de R$ 57,2 

bilhões. (InfoMoney em 28/01/2015) 

 Dívida bruta da Petrobrás saltou de R$ 129 bilhões do início de 2011 para R$ 

331,70 bilhões entre agosto e outubro de 2014. Nos últimos 04 anos houve 

aumento de 157%. (InfoMoney em 28/01/2015) 

 TCU condena 11 diretores da Petrobrás por prejuízo de US$ 792 mi na compra 

de Pasadena. (Folha de São Paulo em 23/07/2014) 

 No mês de agosto, as despesas com pessoal, custeio administrativo e 

programas sociais superaram as receitas em R$ 10,4 bilhões, no pior resultado 

para o período desde o Plano Real (Folha de São Paulo em 30/09/2014). 

 Brasil é o terceiro do mundo em gasto com juro.  

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-dilma-tem-pior-reprovacao-da-serie-historica-e-atinge-71,1739107
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-dilma-tem-pior-reprovacao-da-serie-historica-e-atinge-71,1739107
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/06/1641108-um-ano-depois-da-copa-oito-dos-doze-estadios-da-copa-tem-prejuizo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/06/1641108-um-ano-depois-da-copa-oito-dos-doze-estadios-da-copa-tem-prejuizo.shtml
https://store.empiricus.com.br/l/confisco/?sp_pk=b32ba18d-4956-4cee-971c-ed1b957eb308&utm_source=outbrain&utm_medium=artigo&utm_campaign=outbrain-artigo-promo-confisco-obc_confisco_2
https://store.empiricus.com.br/l/confisco/?sp_pk=b32ba18d-4956-4cee-971c-ed1b957eb308&utm_source=outbrain&utm_medium=artigo&utm_campaign=outbrain-artigo-promo-confisco-obc_confisco_2
https://store.empiricus.com.br/l/confisco/?sp_pk=b32ba18d-4956-4cee-971c-ed1b957eb308&utm_source=outbrain&utm_medium=artigo&utm_campaign=outbrain-artigo-promo-confisco-obc_confisco_2
https://store.empiricus.com.br/l/confisco/?sp_pk=b32ba18d-4956-4cee-971c-ed1b957eb308&utm_source=outbrain&utm_medium=artigo&utm_campaign=outbrain-artigo-promo-confisco-obc_confisco_2
http://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2015/03/31/deficit-recorde-nas-contas-do-tesouro-em-fevereiro-poe-ajuste-em-xeque/
http://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2015/03/31/deficit-recorde-nas-contas-do-tesouro-em-fevereiro-poe-ajuste-em-xeque/
http://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2015/01/29/governo-dilma-anuncia-rombo-inedito-de-r-172-bi-no-caixa-do-tesouro-saiba-causas-e-consequencias/
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 Nas contas do FMI (Fundo Monetário Internacional), o Brasil tem hoje a maior 

dívida pública entre os países tidos como mais vulneráveis às recentes 

turbulências das finanças globais. 

 Menor crescimento econômico desde o Governo Collor (1990). 

 O consumo do governo bateu 22% do PIB, o nível mais alto da série histórica 

iniciada em 1995. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que essa 

variável supera o investimento, ou seja, o país está gastando mais do que 

investindo em crescimento. 

 Pior resultado das contas públicas para um mês de maio de toda a série histórica. 
 maior déficit em conta corrente para um mês de maio em toda a série histórica 

do Banco Central. 

 Maior variação de preços desde 2002. 

 A criação líquida de postos de trabalho em maio foi de 58.836, segundo dados 

do Caged. Foi o pior mês de maio desde 1992, uma situação sem precedentes 

desde 1994 (Plano Real). 

 Petrobrás apresenta a maior dívida corporativa mundial. 

 Os ativos totais do Fed saíram de US$ 869 bilhões em agosto de 2007 para US$ 

4,3 trilhões em junho de 2014. Eis aqui outro mega endividamento que afetará 

muitos países, inclusive o Brasil. 

 O Banco Central norte-americano precisa retirar cerca de US$ 3,5 trilhões de 

circulação e vai faltar dólar no Brasil a partir de 2015. 

O afamado economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, declarou em 

entrevista recente ao Valor Econômico: 

 

“O brasileiro gosta do seu país, gosta de morar aqui, de investir aqui. Mas o grau de 

incerteza hoje é tal que as pessoas estão pensando em investir fora do Brasil, estão 

pensando até em sair do Brasil. Há um medo que vai além da economia, é medo político 

também. Há uma sensação de medo que as pessoas não têm coragem de manifestar 

abertamente. Medo de uma atitude contra a liberdade de imprensa, contra a 

democracia.” 
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O tripé econômico que foi construído em 1994 e aperfeiçoado em 1999 foi substituído 

em 2008 por uma nova matriz econômica, heterodoxa, que, infelizmente está levando o 

Brasil ao caos financeiro. 

 

De acordo com alguns afamados economistas e conforme pode ser visto no gráfico 

acima, “um novo País nasceu em 1994 com a estabilização econômica, porém a 

nova matriz econômica implementada em 2008 e suas consequências 

representam o falecimento desse jovem Brasil de 20 anos”. 

 

Utilizando o princípio de analogia que é mencionado no livro de Eclesiastes da Palavra 

de Deus, a Inglaterra é um exemplo de uma grande potência econômica que permitiu 

um pouco de inflação a partir da desvalorização da Libra Esterlina. 
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Foto de uma praça de Londres. Na ocasião não havia dinheiro suficiente para pagar os 

lixeiros. 

 

Eis alguns grandes problemas enfrentados pelo Brasil entre 1990 e 1994 e que estão 

rondando os dias atuais: 

 

 Crescimento médio do PIB foi de 1,3% ao ano. 

 Inflação anual foi de 1.210% (média de 100,83% ao mês). 

 Desconfiança com nossa moeda. 

 Poder de compra do trabalhador caía pela metade durante um único mês. 

 Empresários não pensavam em investir, pois não havia perspectiva e 

credibilidade para o futuro. 

 Famosa Década Perdida.  

 De 1986 a 1991 houve cinco choques (Plano Cruzado, Bresser, Verão, Collor I 

e Collor II). 

 As complicações desses cinco choques estão gerando problemas até hoje e 

existe uma ação tramitando na Suprema Corte (STF) e caso seja dada sentença 

favorável aos poupadores, o sistema financeiro enfrentará sérios problemas. 
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Foto de um supermercado no Brasil durante esse terrível período de 1990 a 1994.  

 

Resumindo: Se os preços ficam congelados ou caem muito, os 

produtores e indústrias não tem interesse em entregar a mercadoria 

por uma simples conta matemática (receita menos o custo), ou seja, 

se o custo fica muito próximo à receita não faz sentido nenhum 

produzir. Outra situação é ter um produto muito caro e não ter 

compradores com salário suficiente para bancar as compras do mês. 

 

Veja agora os gastos exorbitantes com a Copa do Mundo com graves consequências 

no longo prazo: 

 

 A FIFA teve o maior lucro de sua história com a Copa do Mundo no Brasil. US$ 

5 bilhões no Brasil (2014) contra US$ 4,1 bilhões na África do Sul (2010) e US$ 

249 milhões na Alemanha (2006). (Estadão) 

 “Segundo balanço do governo federal, a Copa do Mundo no Brasil gerou 

gasto de R$25,6 bilhões, nove vezes mais que o previsto quando o país foi 

eleito como sede do Mundial, há sete anos”. (Jornal O Tempo) 

 A FIFA não pediu R$ 1,1 bilhão em isenções para a Copa, porém foi agraciada 

com essa benesse, sendo que em outros países, a exemplo de ricos como 

Alemanha, Japão e Coreia do Sul ela não obteve esse benefício almejado por 

milhões de brasileiros. 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,fifa-fatura-r-16-bilhoes-com-a-disputa-da-copa-do-mundo-no-brasil,1653669
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 Ao contrário do balanço informado pelo governo, o Brasil gastou cerca de R$ 

35 bilhões na Copa, sendo que a soma dos gastos das três últimas Copas 

realizadas na Alemanha, Japão/Coreia do Sul e África ficou abaixo desse valor; 

 Aos 12 estádios-sede, três deles custaram quase R$ 4 bilhões e, pasmem, 

nenhum jogo dos times dessas cidades (Brasília/DF, Cuiabá/MT e Manaus/AM 

é capaz de lotar esses elefantes brancos. O Gama, por exemplo, tem uma 

torcida de 1.000 pessoas para um estádio com capacidade para 69.349 mil 

torcedores, ou seja, insignificante 1,44% de lotação. 

 “O governo brasileiro teve a prerrogativa de escolher entre oito, dez ou 12 

sedes e optou pela última alternativa” (FIFA). 

 

Como cidadão, exerça o controle social em sua cidade, estado e no país. Não espere 

que outros fiscalizem os gastos por você. Seja você também um fiscal! É um direito seu 

garantido pela Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso LXXIII e artigo 74, § 1º. 

 

Veja como é fácil e rápido fiscalizar os gastos do seu Estado: 

 

Exemplo: Eis um relatório demonstrando que o Estado do Paraná aplicou em 

Educação 31,87% das receitas resultantes de impostos. Como o mínimo deveria ser 

25%, esse Estado está de parabéns nesse quesito. Clique aqui para consultar o relatório 

e verifique o item 44. 

 

Agora, ao contrário da Educação, esse mesmo Estado não foi exemplar, pois  não 

aplicou o mínimo de 12% em Saúde. O índice ficou em 10,08%. Clique aqui para 

consultar o relatório e verifique a 1ª linha da página 4. 

 

Viu como é fácil! Caso tenha interesse em fiscalizar o seu Estado é só digitar “Portal da 

Transparência” no Google e depois, dentro do Portal do seu Estado, pesquisar por 

“Educação”, “Saúde” e etc. 

 

Em suma. O objetivo desse artigo é alertar o maior número de pessoas a respeito de 

uma possível grande crise econômico-financeira que está se formando e que o nosso 

Pai Celestial nos dê sabedoria para lidar com situações adversas e que possamos ser 

cuidadosos e estarmos vigilantes nesses dias perigosos. 

 

Por fim, diante de tudo isso que foi mencionado acima, cabe a nós cristãos 

(embaixadores de Cristo), oramos pelas autoridades de nosso país, estado e cidade 

conforme nos orienta a Palavra de Deus em I Timoteo 2:1-4. A Bíblia diz que o mundo 

http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/responsabilidadefiscal/publicacoes/2013/20136B/anexo_x_Ensino.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/responsabilidadefiscal/publicacoes/2013/20136B/anexo_x_Ensino.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/responsabilidadefiscal/publicacoes/2013/20136B/anexo_xvi_saude.pdf
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/responsabilidadefiscal/publicacoes/2013/20136B/anexo_xvi_saude.pdf
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vai de mal a pior e que o mundo jaz no maligno, mas também diz que o Senhor Jesus 

orou ao Pai não pelo mundo, porém para que não nos tirasse do mundo, mas nos 

livrasse de todo o mal que há no mundo (João 17:9-16). 

 

“E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por 

ela ao Senhor; porque na sua paz vós tereis paz.” (Jeremias 29:7, versão Almeida 

Corrigida e Revisada Fiel) 

 
“Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e 

ações de graças por todos os homens, 

pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida 

tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. 

Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, 

o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade.” (I Timóteo 2:1-4, versão Almeida Revisada Imprensa 

Bíblica) 

 

Artigo publicado em 31 de agosto de 2014. 

Artigo atualizado em 21 de agosto de 2015. 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/29/7
http://www.bibliaonline.com.br/aa/1tm/2/1-4

