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O Tribunal Internacional da Arbi-
tragem decidirá sobre a legitimi-
dade da dívida externa do Sul
Haverá garantias das necessidades básicas destas popula-
ções antes do pagamento aos credores

Passados cinco anos
de que os países do Sul,
em bloco, exigissem
uma moratória para que
os países devedores
pudessem gerir a dívida
externa, com a capaci-
dade de cessar os paga-
mentos antes de leva-
rem seus países à crise,
ontem criou-se o Tribu-
nal Internacional de Ar-
bitragem com a finalida-
de de avaliar a dívida de
cada país e a conveni-
ência do pagamento.

Este novo organismo
internacional, tão espe-
rado pelos países endi-
vidados e por grande
parte da sociedade civil,
será encarregado do
pronunciamento das
petições de dívidas ile-
gítimas, apresentadas
pelos países do Tercei-
ro Mundo com a parti-
cipação de organizações
sociais.

Serão definidas clara-

mente e reconhecidas
legalmente como ilegí-
timas, aquelas dívidas
que violem os direitos
humanos ou cujo paga-
mento afete à popula-
ção, as contratadas por
devedores ilegítimos ou
credores que atuaram
de forma ilegítima, as
contratadas para fins
ilegítimos (como as dí-
vidas originárias da
guerra fria), as contra-
tadas de forma ilegíti-
ma (incluindo as dívi-
das privadas que aca-
bam sendo públicas), e
todas as dívidas que
surgem do refinancia-
mento de todas as men-
cionadas.

A arbitragem interna-
cional ajudará os países
da América Latina, Áfri-
ca e Ásia a poder  dar
prioridade aos gastos
sociais básicos e ao de-
senvolvimento sócio-
econômico das comuni-
dades. Para evitar o es-
banjamento dos recur-

sos públicos, será im-
pulsada a participação
dos cidadãos na gestão
dos fundos liberados
pela redução ou anula-
ção da dívida financeira
destes países e o con-
trole democrático do
planeamento orçamen-

tário, incidindo a socie-
dade civil na garantia das
necessidades básicas
como a saúde, a educa-
ção e no pagamento da
dívida em função do or-
çamento nacional.
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Por outro lado, mes-
mo sendo a criação do
TIA um grande passo
para um equilíbrio Nor-
te-Sul e para as própri-
as sociedades mais
desfavorecidas, deverá
ir acompanhada da cons-
trução de uma nova ar-

quitetura financeira
mundial (reforma de or-
ganismos como o BM e
o FMI, fim dos planos
de ajuste estrutural, no-
vas condições de crédi-
to, etc.).


