
Relato da Reunião – Assembleia – da Auditoria Cidadã da Dívida 
e 

Conselho Político 
Realizada em 09 de Abril de 2013 

 
  

Presentes: Almir Filho, Fausto de Camargo (ANDES-SN), Heitor Silva, Pedro 

Rezende (UNB), Robinson Cardoso (CONFEA), Antonio Costa, Cristine Maia, 

Emerson Barreira, Juliana Oliveira, Laércio Reis (ASMPF), Gilberto dos Santos 

(ASSIBGE-MG), Romi Marcia (CONIC), Bernadete Menezes, Tamirez Galvão  

(ASSUFRGS), Filipe Leão (IFC), Felipe Martins (SINDIRECEITA), Priscilla Brito 

(CFEMEA), Floriano Neto (Fundação Anfip), Moacir Lopes (FENASPS), 

Rudinei Marques, Nayara Souza (UNACON SINDICAL),  Daniel Garcia 

(ASFOC-SN), Ana Paula Carletto (SINPRO-DF), Luiz Fernando (SITRAEMG), 

José Francisco (FENAI/SINPRO) Maurício Oliveira (COBAP), Antonio 

Melquíades (SINTRAJUD/ FENAJUFE), Fernando José Gramaccine (União 

Planetária), Carlos Leite (UNACON-RS), Lirando Jacundá (FEBRAFITE),  

Rolando Malvasio (FASUBRA), Charles Alcantara (SINDIFISCO-PA), Luiz 

Carlos Ballock (Instituto Aliança Livre), Paulo Barela (CSP-CONLUTAS), Paulo 

Lindesay (ASSIBGE-SN), Pedro Banwart (OAB), Maria Lucia Fattorelli, Luiz 

Cordioli, Sonia Cordioli, Rodrigo Ávila, Nara Lucas, Laila Alves, Samille Farias 

(Auditoria Cidadã da Dívida)     

 

PAUTA: 
Após a apresentação de todos os presentes iniciou-se a reunião, dirigida 

pela coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia 

Fattorelli. 

 
1 – Distribuição do Livro do Seminário Internacional realizado em 
Outubro/2011 

Maria Lucia apresentou o Livro do Seminário Internacional – 

Alternativas de Enfrentamento à Crise - publicado recentemente, e explicou 

a importância dessa obra, que contou com artigos de todos os 17 participantes 

internacionais e palestrantes nacionais. Justificou o atraso na publicação 



devido à demora no envio dos artigos que depois ainda tiveram que ser 

traduzidos.   

Foi aprovada a proposta de doação de 2 (dois) exemplares por entidade 

apoiadora do seminário, e 2 (dois) exemplares às demais entidades presentes 

à reunião. Para os núcleos locais já em funcionamento  foi aprovada a proposta 

de entrega de 15 (quinze) exemplares para cada núcleo. Caso necessitem 

maior quantidade, as entidades locais de cada núcleo deverão adquiri-los, para 

ajudar na recuperação dos custos. 

A Inove Gráfica e Editora concordou em colocar o livro à venda em sua 

loja virtual pelo preço de R$ 15,00, onde já está sendo vendido o Caderno de 

Estudos (www.inoveeditora.com.br), e irá providenciar a adaptação do site.  

  
2 – PUBLICAÇÃO do Livro “Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados” 
  

 Foi apresentada aos presentes a minuta do livro “Auditoria Cidadã da 

Dívida dos Estados”, que está na fase final de revisão para sua publicação. 

Informou que a minuta foi lida por auditor do TCE do Rio Grande do Sul, 

auditora da Prefeitura de BH e por professor da UNB, que mandaram suas 

sugestões. A equipe da Auditoria Cidadã está trabalhando na compilação das 

sugestões e atualizações, já na fase de revisão. A importância desse livro é 

grande, pois a questão da divida dos estados está em destaque nos debates 

econômicos atuais. O livro é um estudo a respeito dos acordos celebrados a 

partir da década de 90 pela União com os Estados, mas traz também 

informações anteriores, referentes à origem dessas dívidas, as fraudes 

apuradas pela CPI dos Precatórios na década de 90 e outros temas. Maria 

Lucia explicou que ainda poderíamos aprofundar e fazer muitas pesquisas 

além do que já se fez, mas assim perderíamos o momento que é ideal para a 

publicação. Os presentes concordaram que devemos publicá-lo como se 

encontra e posteriormente poderíamos providenciar outras edições com novas 

informações.  

Foi colocada em debate a proposta de impressão sob a modalidade de 

publicação com apoio das entidades, ou entregar a uma grande editora, que 

poderia colocar o livro à venda em livrarias. 



Os presentes ponderaram que normalmente as editoras submetem o 

livro a seu conselho editorial, o que poderá atrasar vários meses. Diante disso, 

os presentes escolheram a primeira opção e solicitaram o levantamento de 

orçamentos para prosseguimento do debate sobre o apoio financeiro por parte 

das entidades. Foi sugerido também a realização de Seminário para o 

lançamento do Livro, ou divulgá-lo no Ato Público da OAB no dia 15 de maio, 

para ter mais repercussão política.  

 

3 – Informe sobre a elaboração do Manual de Auditoria da Dívida com 
apoio internacional 
 
 Foi apresentada a minuta do livro Auditoria Cidadã da Dívida - 
Experiências e Métodos, que está sendo redigido em espanhol, considerado 

um manual de auditoria cidadã. A demanda para a elaboração deste livro 

surgiu a partir do Seminário Internacional de 2011, a partir de organizações da 

sociedade civil da Europa. Já sabem que a crise da dívida que enfrentam 

decorre de dívida feita para salvar bancos e compreendem que a auditoria será 

uma importante ferramenta para provar esse abuso. Diante de nossa 

experiência no Equador (auditoria oficial) e no Brasil (auditoria cidadã), fomos 

demandados para elaborar o manual, que está atualmente em revisão final, 

compilando-se as sugestões enviadas.  

Maria Lucia expôs o conteúdo do Manual:  

Capítulo I – Financeirização Mundial, Crise e endividamento Público (pois para 

entender a função da divida pública, temos que entender o atual estágio de 

capitalismo financeirizado) 

Capítulo II – Dívida Pública e Mecanismos que geram dívidas 

Capítulo III – Auditoria Cidadã da Dívida Pública 

Capítulo IV – Experiências de Auditoria e Investigação da Dívida Pública 

Capítulo V – Métodos para Execução de uma Auditoria Cidadã da Dívida 

Pública 

Capítulo VI – Aspectos Legais a considerar na Auditoria da Dívida Pública 

 Foi explicado que o Manual está sendo patrocinado por entidades 

internacionais, e será traduzido por elas para várias línguas (inglês, francês, 

árabe, grego), sendo o original feito em espanhol. Nós teríamos que 



providenciar a tradução e impressão em português, o que será submetido 

futuramente, em próxima reunião. 

 

 

4 – ATO PÚBLICO convocado pela OAB Nacional Pela Revisão da Dívida 
dos Estados e Municípios com a União 
 

Foi informado o formato do Ato público que a OAB irá realizar no dia 15 

de maio, pela revisão da dívida dos estados e municípios.  

A justificativa para o ato decorre do fato de os acordos firmados a partir 

de 97 terem atingido condições extremamente onerosas, ofendendo o 

Federalismo, e essa dívida está consumindo grande parte dos orçamentos 

destes entes federados. Estados e Municípios estão contraindo novos 

empréstimos junto ao Banco Mundial para pagar a dívida com a União, o que 

configura uma aberração. A sociedade é que fica onerada e paga essa conta.  

A OAB abriu para todas as entidades da sociedade civil apoiarem e co-

organizarem o ato, por isso todos foram  convidados para a reunião convocada 

para o dia 10/04, na OAB, para debater sobre as tarefas de organização. 

O ato será realizado na própria sede da OAB. 

 

Breve relato da reunião ocorrida dia 10/04 na OAB: além do presidente 

da OAB (Dr. Marcos Vinicius Furtado Coêlho), do vice-presidente (Dr. Carlos 

Lamachia), do presidente do Conselho de presidentes da OAB Dr. Luis Cláudio 

Chaves,  estiveram presentes cerca de 20 representantes de entidades da 

sociedade civil. Foram encaminhadas diversas iniciativas para a organização 

do Ato Público que será realizado dia 15 de maio de 2013, no auditório da OAB 

Nacional, especialmente a oportunidade para que todas as entidades 

comprometidas com a organização, participação e mobilização para o Ato 

possam enviar suas logomarcas, que serão inseridas nos convites e folders do 

evento.  

A Auditoria Cidadã da Dívida enviou carta a todas as apoiadoras 

divulgando essa importante oportunidade, conforme anexo. 

 

5 – Núcleos nos Estados   



 
 Os representantes dos Núcleos do Rio de Janeiro [Daniel Garcia 

(ASFOC-SN) e Paulo Lindesay (ASSIBGE-SN)]; de Minas Gerais [Luiz 

Fernando (SITRAEMG)], e do Paraná - Região Oeste [Moacir Lopes 

(FENASPS)] leram os respectivos informes e comentaram as importantes 

atividades que estão sendo realizadas pelos respectivos Núcleos.  

Também foi lido o informe enviado pelo coordenador do recém criado 

Núcleo do Rio Grande do Norte.  

As entidades que integram o Núcleo do Rio Grande do Sul estão 

mobilizadas na organização do Ato Público do próximo dia 15/05. 

O estudante Heitor Silva (UNB) relatou sobre a criação de um grupo de 

estudos na UnB, do qual participam alunos de distintos cursos, professores e 

funcionários, sendo que o mesmo se encontra em crescimento, já dispõe de 

um blog, e mais atividades vêm sendo programadas: estudo do Caderno de 

Estudos “A Dívida Pública em Debate: saiba o que ela tem a ver com a sua 

vida”; projeção de filmes, vídeos, entre outras. 

Foi ressaltada a importância dos núcleos regionais da Auditoria Cidadã 

da Dívida, pois eles vêm desempenhando um trabalho fundamental, sendo 

necessário que essa articulação ocorra em cada Estado. Foi feito um apelo às 

entidades nacionais que possuem representação nos estados para que ajudem 

nessa tarefa. Além das iniciativas já em funcionamento, vários outros núcleos 

se encontram em formação. Em São Paulo, por exemplo, já há articulação para 

formação de Núcleo, mas ainda necessita de maior apoio das entidades do 

estado.  
	  

6 – CPI/ Ministério Público - Desdobramentos da CPI da Dívida e 
aprofundamento das investigações pelo Ministério Público. 
	  

Foi relembrado que o Relatório Alternativo (“Voto em Separado”) da CPI 

da Divida Pública (realizada na Câmara dos Deputados no período de agosto/ 

2009 a maio/2010), foi encaminhado ao Ministério Público (MP). Depois de um 

ano, foi formado um Grupo de Trabalho (GT) naquele órgão para verificar os 

indícios de ilegalidades denunciados pela CPI. 



Foi informado aos presentes que em dezembro do ano passado, a 

Auditoria Cidadã da Dívida foi convidada para realizar um trabalho voluntário 

junto ao GT do MP, no sentido de elaborar 22 pareceres periciais técnicos para 

ajudar no avanço dos trabalhos do GT (cada parecer diz respeito a um indício 

de ilegalidade do processo de endividamento). Considerando que a estrutura 

administrativa da Auditoria Cidadã é pequena e que já estamos com muitos 

trabalhos em andamento, foi solicitado apoio às entidades que possam 

disponibilizar assessores jurídicos para auxiliar na revisão desses 22 

pareceres, pois os mesmos constituirão peças de futuros trabalhos do 

Ministério Público. Pediu apoio e ajuda das entidades mais ligadas ao tema 

jurídico, por este ser um trabalho mais técnico. 

 Foi sugerido que a Auditoria Cidadã pedisse apoio à OAB e que 

fizéssemos um pedido oficial pedindo apoio às entidades para este suporte 

jurídico.  

 

7 - Debate sobre estratégias junto ao STF relativamente à Ação por 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 59/2004, impetrada 
pela OAB junto ao STF, para a realização da Auditoria da Dívida prevista 
na Constituição de 1988. 
 

Foi relembrada toda a articulação construída durante o ano passado, 

que culminou com importante audiência com o então presidente do STF e 

relator da ADPF 59/2004, Ministro Carlos Ayres Brito, que na época se 

comprometeu com a realização de audiência pública e com a finalização do 

relatório ainda durante seu mandato. Esse compromisso foi atropelado pelo 

extenso julgamento do conhecido caso do mensalão, seguido da aposentadoria 

do ministro. 

Foi solicitada a opinião dos presentes sobre a possibilidade de 

tentarmos agora uma audiência com o Presidente do STF, Ministro Joaquim 

Barbosa. A assembleia se manifestou favorável a essa providência.  

Foi sugerido que no dia 21 de Abril em Ouro Preto - onde o ministro 

Joaquim Barbosa estará presente e será o orador do Evento - que fosse 

elaborado um documento sobre o problema da divida, para ser entregue ao 

ministro. Os representantes de MG presentes informaram que irão participar 

das mobilizações, mas que será difícil entregar documento ao ministro, razão 



pela qual foi sugerida a elaboração de um panfleto para distribuição geral aos 

participantes do ato em Ouro Preto. 

 
8 - Análise de Conjuntura e Mobilização 

 

Maria Lucia apresentou breve análise de conjuntura (apresentação 

anexa) abordando a questão da crise financeira internacional, que tem o 

problema da dívida como ponto central, e o risco de transferência dessa crise 

para o Brasil. Tratou do paradoxo existente em nosso país (6a. Economia 

mundial e 85o. IDH, conforme relatório da ONU), mostrando o gráfico do 

orçamento da União que explica esse paradoxo, na medida em que destina 

quase a metade dos recursos para o pagamento do serviço da dívida, 

sacrificando todas as demais áreas. Apresentou dados sobre a evolução das 

dívidas interna e externa e finalizou com a explicação sobre a importância da 

ferramenta da auditoria para fortalecer as lutas sociais e obter resultados, 

citando o exemplo do Equador. Ao final, mencionou as diversas mobilizações 

em andamento: democratização do conhecimento sobre o Sistema da Dívida 

por meio do Caderno de Estudos “A dívida Pública em Debate: saiba o que ela 

tem a ver com a sua vida”; Campanha pelo Reconhecimento da Nulidade da 

Reforma da Previdência (conclamando a todas as entidades apoiadoras para 

ajudarem na coleta de assinaturas); Ato Público do dia 15/05 que está sendo 

organizado pela OAB e entidades da sociedade civil; Marcha contra o modelo 

econômico, a ser realizada no dia 24/abril em Brasília; Campanha contra o 

financiamento privado das eleições mobilizada pelo MCCE e diversas 

entidades; Campanha permanente pelos 10% do PIB para Educação. Todas 

essas lutas e muitas outras são fundamentais para a mudança da inaceitável 

injustiça social vigente em nosso rico país.  

Paulo Barella (Conlutas) apresentou informe sobre a Marcha que 

ocorrerá em Brasília dia 24 de abril próximo, que contará com a participação de 

mais ou menos 20 mil trabalhadores. Informou que durante a marcha serão 

coletadas assinaturas no abaixo assinado pelo reconhecimento  da nulidade da 

Reforma da Previdência. Barella pediu às entidades que tiverem condições que 

contribuam financeiramente, para que haja recursos suficientes para trazer 200 

ônibus das cidades do entorno, Goiás e Minas. 



	   Priscilla Brito (CFEMEA) apresentou a sugestão de envio de documento 

à Comissão Nacional da Verdade solicitando a disponibilização dos arquivos 

sobre a divida na época da Ditadura, pois na CPI tivemos acesso a 

documentos que explicam somente 20% do estoque da dívida da década de 

70, por exemplo. 	  

	   Em seguida foi sugerido que fosse solicitado ao Procurador da 

República Celso Três, que repasse os dados sobre a CPI do Banestado.  

Luiz Fernando (SITRAEMG) reforçou a importante coleta das 

assinaturas para a anulação da reforma da previdência, que pretende chegar a 

1 milhão. Pediu às entidades que se empenhassem nessa questão.  

Luiz Carlos Ballock (Instituto Aliança Livre) apresentou a proposta para 

que o tema da dívida pública esteja mais presente na pauta das campanhas 

políticas, argumentando que estamos quase em ano pré-eleitoral e esse tema 

precisa ter mais destaque. Sugeriu que fosse pedido aos representantes e 

diretórios dos partidos políticos para se posicionarem sobre o tema da dívida.  

Foi sugerida a organização de cursos de formação sobre a dívida. Maria 

Lucia explicou que essa proposta já surgiu em reuniões anteriores e logo após 

a conclusão das publicações em andamento (Livro sobre a dívida dos estados 

e manual) serão organizados esses cursos. Adiantou que a colaboradora Nara 

Lucas (Auditoria Cidadã), que já trabalhou na área da educação, está 

elaborando proposta em módulos presenciais e à distância, para mais pessoas 

terem acesso e conhecimento na questão da divida.  

	   	  

9 – Apresentação de Prestação de Contas 2012 
	   	  

Rodrigo Ávila (Auditoria Cidadã) apresentou o quadro da movimentação 

financeira ocorrida no ano de 2012, detalhando as doações recebidas das 

entidades nacionais apoiadoras (média mensal global de R$ 5.350,00 em 

2012), as doações recebidas das entidades estrangeiras destinadas à 

elaboração do manual, bem como as respectivas despesas. Mostrou a pasta 

contendo os documentos comprobatórios (extratos bancários, notas fiscais e 

recibos de doações), que foi colocada à disposição das entidades apoiadoras 

para exame e conferência.  



Submetida à aprovação, a prestação de contas foi aprovada pelos 

presentes. 

Foi reforçado por Laercio Reis (ASMPF),  Luiz Fernando (SITRAEMG), 

entre outros, que os núcleos e entidades aprovassem um apoio financeiro 

regular à Auditoria, e que as próprias entidades apoiadoras se 

comprometessem com uma contribuição mensal para que a Auditoria tenha 

uma melhor estrutura. 

  

Cumprida toda a pauta, feitos os agradecimentos à participação de 

todos, foi encerrada a reunião. 

 

COORDENAÇÃO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA 


