
 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADE REALIZADA - Cascavel/PR., 22 de setembro de 2014 

 
NÚCLEO PARANÁ – REGIÃO OESTE 

 
 

NÚCLEO PARANÁ – REGIÃO OESTE DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA  REALIZOU 
MESA REDONDA A RESPEITO DE “POLÍTICAS SOCIAIS E DÍVIDA PÚBLICA” 

 

No último dia 16 de setembro o Núcleo Paraná - Região Oeste da Auditoria Cidadã da Dívida, 

coordenado por um representante da Adunioeste,  realizou uma mesa redonda para discutir “Políticas Sociais e 

Dívida Pública”. Participaram como expositores o coordenador do Núcleo Paraná - Região Oeste e a Dra. 

Elaine Behring, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora do Grupo de Estudos 

e Pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade Social. 

O evento foi realizado no Anfiteatro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste, campus 

de Cascavel) e contou com o apoio institucional do Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca), do 

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), do Colegiado do curso de Pedagogia e do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Política Educacional e Social (GEPPES). Participaram aproximadamente 170 pessoas 

de diversos cursos da Unioeste (Administração, Contábeis, Enfermagem, Pedagogia, dentre outros) e de 

representantes de movimentos sociais da cidade de Cascavel. 

O Núcleo Paraná - Região Oeste da Auditoria Cidadã da Dívida foi criado em Cascavel em 7 de 

dezembro de 2012 e faz parte do movimento pela Auditoria Cidadã da Dívida. 

O Movimento Auditoria Cidadã da Dívida tem origem na luta pela realização da auditoria da dívida 

conforme determinou o artigo 26 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição Federal 

(ADCT): 
  

Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional 

promoverá, através de Comissão mista, exame analítico e pericial [auditoria] dos atos e fatos 

geradores do endividamento externo brasileiro.  

§ 1º - A Comissão terá a força legal de Comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e 

convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União.  

 2º - Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade 

do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de sessenta 

dias, a ação cabível. (BRASIL, 1988).  

 

Até a presente data, praticamente 26 anos após a promulgação da Constituição Federal, a auditoria da 

dívida não foi realizada. Tal auditoria deveria ter sido iniciada pelo Congresso Nacional, um ano após a 

promulgação da Constituição Federal, ou seja, até 5 de outubro de 1989. Entretanto, todos os governos, sem 

exceção (de Sarney a Dilma) descumpriram a Constituição Federal e não realizaram a auditoria da 

dívida pública.  

Em setembro de 2000, um conjunto de entidades (ANDES-SN; OAB; CNBB, MST, CUT, dentre 

outras) realizou o “Plebiscito da Dívida Externa”. Em tal plebiscito, mais de 6 milhões de pessoas, de 3.444 

municípios brasileiros, se manifestaram: mais de 95% votaram NÃO à manutenção do Acordo com o FMI, 

NÃO à continuidade do pagamento da dívida externa sem a realização da auditoria prevista na Constituição 

Federal e NÃO à destinação de grande parte dos recursos orçamentários aos especuladores. O resultado do 

Plebiscito foi entregue oficialmente aos dirigentes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para 



providências. Entretanto, até a presente data, nenhuma providência foi tomada para que o artigo 26 (ADCT) 

da Constituição Federal seja cumprido. 

Enquanto o Congresso Nacional não convoca a auditoria oficial, como determina a Constituição 

Federal, um grupo de entidades, dentre elas agora a Adunioeste, vem se organizando para promover uma 

auditoria que se denomina cidadã, exatamente pelo fato de estar sendo realizada por cidadãos e para os 

cidadãos. O objetivo da auditoria da dívida é dissecar o processo de endividamento do País, revelar a 

verdadeira natureza da dívida e, a partir daí, promover ações no sentido de reduzir o montante das dívidas 

interna e externa da União, Estados e Municípios. Não defendemos o “calote” da dívida. Defendemos a 

realização de uma auditoria oficial, com a participação de representantes da população, para verificar aquilo 

que realmente devemos e onde foram aplicados os recursos resultantes dos empréstimos 

O Núcleo Paraná-Região Oeste é composto, dentre outras, pelas seguintes entidades: Adunioeste 

(Sindicato de Docentes da Unioeste: Seção Sindical do Andes-Sindicato Nacional); APG/Unioeste 

(Associação de Pós-Graduandos da Unioeste); AP-LER (Associação dos Portadores de Lesões por Esforços 

Repetitivos); SindPRevs (Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social do 

Estado do Paraná); SITEP (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Públicas, de Economia Mista e 

Fundações do Município de Cascavel). 

As atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Núcleo Paraná-Região Oeste são as seguintes:  

1) Reuniões de organização. Tais reuniões terão caráter deliberativo a respeito dos encaminhamentos e 

avaliação das atividades do Núcleo e contam com a presença de um representante de cada entidade integrante 

do Núcleo que constituirão a Coordenação do Núcleo; 

2) Reuniões de Estudos. Tais reuniões, de caráter investigativo, desenvolverão as investigações locais a 

respeito da dívida do estado do Paraná e, inicialmente, do município de Cascavel (aberta a todos interessados 

indicados por entidades).  

3) Plenárias abertas. Tais plenárias, de caráter formativo e de divulgação do Núcleo, são abertas à 

comunidade em geral como, por exemplo, a mesa redonda “Dívida Pública e Políticas Sociais”, realizada no 

último dia 16 de setembro. As plenárias, além de discutir temáticas vinculadas ao processo de endividamento 

brasileiro, buscam agregar novas entidades para integrarem organicamente o Núcleo.  

O grupo de trabalho da Auditoria Cidadã tem acessado documentos e realizado estudos, visando a 

resgatar o processo histórico do endividamento, apontando suas causas. Simultaneamente, tem acompanhado o 

comportamento do endividamento e seus mecanismos na atualidade. Todos os trabalhos realizados são 

amplamente divulgados por meio de publicações didáticas, tais como boletins, cartilhas, vídeo e livro, além 

das informações disponibilizadas em sua página na internet: http://www.auditoriacidada.org.br/ 

 
É POR DIREITOS! AUDITORIA DA DÍVIDA JÁ! 

CONFIRA OS GRÁFICOS DO ORÇAMENTO DE 2014, 2013 E 2012 
 

http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/ 

http://www.auditoriacidada.org.br/
http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/

