
 
 

INDICAÇÕES DE LEITURA  

GRUPOS DE ESTUDOS DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA PELA  

AUDITORIA DA DÍVIDA COM PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

 Amigos e amigas que se dispuseram a participar dos grupos de estudos da 
Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida com Participação Popular, 
 Comunicamos que a Frente já está registrada na Câmara: 

http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53725 

 Nesta oportunidade, enviamos indicações de leitura iniciais que ficamos de 
preparar para cada grupo, com o objetivo de incentivar e motivar a participação de 
todos e todas.  
 A coordenação do grupo irá cuidar da comunicação (por e-mail, reuniões por 
hangout, conforme mensagem inicial enviada anteriormente, também anexa). 
 Fiquem à vontade para indicar outras bibliografias, a fim de enriquecer a 
preparação para a nobre tarefa que teremos.  
 Abraço e desde já muito grata pela participação e dedicação. 
 

Maria Lucia Fattorelli 
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida 

 

Grupo 7 

DÍVIDA DOS ESTADOS – INTERNA e EXTERNA 

 O objetivo deste grupo é estudar o histórico da dívida dos estados já levantado 

por ocasião da CPI da Dívida Pública (realizada na Câmara dos Deputados em 

2009/2010), consolidados no livro “Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados” publicado 

pela Inove Editora em 2013, com o objetivo de complementar com outros aspectos 

pesquisados após a CPI, focando em alguns aspectos relevantes que possibilitem a 

revisão desse esquema, assim como propor medidas legais cabíveis: 

 Resgatar descobertas da CPI da Dívida Pública e estudos publicados no livro 

“Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados” 

 Origem 

 Fatores de crescimento 

 PROES (Transferência do passivo dos bancos estaduais privatizados ou não para 

a conta da dívida dos estados) 

 Refinanciamento pela União 

 Novos esquemas (empresas não dependentes) 

 Ilegalidades, ilegitimidades e fraudes 

http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53725


 
 

 

TÓPICOS e SUGESTÕES DE MATERIAIS – Grupo 7: 

Sugerimos a leitura do livro “Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados” publicado pela 

Inove Editora em 2013 e outros materiais mais recentes, por exemplo: 

 Artigo “O Impasse da Dívida dos Estados e Municípios”, disponível em: 1 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2015/04/O-IMPASSE-DA-

D%C3%8DVIDA-DOS-ESTADOS-E-MUNIC%C3%8DPIOS.pdf   

 “DECRETO DE DILMA ENGESSA E CALA ESTADOS E MUNICÍPIOS”, disponível em: 

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/01/20/decreto-de-dilma-cala-e-engessa-

estados-e-municipios/  

 “Esquema ilegal de geração de dívidas públicas para estados e municípios”, disponível em: 

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2015/12/08/esquema-ilegal-de-geracao-de-dividas-

publicas-para-estados-e-municipios/  

 Carta Aberta aos Senadores sobre o PLC 238 disponível em:  

1 a . Versão de setembro/2013: http://www.auditoriacidada.org.br/wp-

content/uploads/2013/09/Carta-Aberta-aos-Senadores-03.09.2013.pdf  

2 a . Versão de dezembro/2013:  

http://www.fenajufe.org.br/images/Auditoria%20Cidad%C3%A3%20-

%20Carta%20Senadores.pdf  

 Informativos elaborados durante os trabalhos da Comissão criada na Câmara dos Deputados, 

a fim de contribuir para o debate sobre a Dívida dos Estados em 2012:  

Informativo I – 

 http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Panfleto-estados-abril-

2012-1.pdf  

Informativo II –  

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Informativo-II-Estados-19-4-

2012.pdf  

Informativo III –  

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/06/Informativo-ESTADOS-III.pdf  

• Audiência Pública realizada no Senado sobre a Dívida dos Estados, no contexto do seminário 

internacional realizado em novembro de 2013  

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2013/12/02/palestras-apresentadas-no-seminario-o-

sistema-da-divida-na-conjuntura-nacional-e-internacional-brasilia-11-a-13-de-novembro-de-

2013/  

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2015/04/O-IMPASSE-DA-D%C3%8DVIDA-DOS-ESTADOS-E-MUNIC%C3%8DPIOS.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2015/04/O-IMPASSE-DA-D%C3%8DVIDA-DOS-ESTADOS-E-MUNIC%C3%8DPIOS.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/01/20/decreto-de-dilma-cala-e-engessa-estados-e-municipios/
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/01/20/decreto-de-dilma-cala-e-engessa-estados-e-municipios/
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2015/12/08/esquema-ilegal-de-geracao-de-dividas-publicas-para-estados-e-municipios/
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2015/12/08/esquema-ilegal-de-geracao-de-dividas-publicas-para-estados-e-municipios/
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Carta-Aberta-aos-Senadores-03.09.2013.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Carta-Aberta-aos-Senadores-03.09.2013.pdf
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http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2013/12/02/palestras-apresentadas-no-seminario-o-sistema-da-divida-na-conjuntura-nacional-e-internacional-brasilia-11-a-13-de-novembro-de-2013/
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2013/12/02/palestras-apresentadas-no-seminario-o-sistema-da-divida-na-conjuntura-nacional-e-internacional-brasilia-11-a-13-de-novembro-de-2013/


 
 

 Relatório Final e Relatório Alternativo da CPI da Dívida Pública realizada na Câmara dos 

Deputados em 2009/2010  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpidivi/relatorio-final-

aprovado/relatorio-final-versao-autenticada  

e 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/08/Voto-em-separado.pdf    

 Páginas do Banco Central do Brasil, Senado e Portal da Transparência indicadas na 

apresentação da aula Para acessar as tabelas sobre a dívida externa na página www.bcb.gov.br 

1. Aba: Economia e Finanças  

2. Notas Econômico-Financeiras para Imprensa 

3. Setor Externo  

4. Zip (abrir o arquivo excel)  

5. Acessar, por exemplo:  

5.1.1.Quadro LII – Dívida Externa por setor  

 Texto da Lei Complementar 148, aprovada em 25/11/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp148.htm 

  Livros sobre as Privatizações, que afetaram em grande medida os patrimônios dos 

respectivos estados:  

O Brasil Privatizado, de Aloysio Biondi, disponível em: 

http://www.aloysiobiondi.com.br/IMG/pdf/01brasilprivatizado_intro.pdf  

O Brasil Privatizado II, de Aloisio Biondi, disponível em: 

http://www.fpabramo.org.br/publicacoesfpa/wp-

content/uploads/2014/12/Brasil_privatizado-II.pdf 
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