
Art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
"No prazo de 1 ano a contar da data da promulgação da Constituição, 
o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame 
analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento exter-
no brasileiro. 
                                                                                                                   
§ 1o - A comissão terá a força legal de Comissão Parlamentar de Inqué-
rito 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".C
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15 A AUDITORIA DA DÍVIDA AINDA NÃO FOI REALIZADA
E ESTE ANO A DÍVIDA CONSUMIRÁ R$ 3,8 BI POR DIA!

• VOCÊ também paga essa dívida.
• VOCÊ também sofre com a falta e a precaridade de hospitais, 
escolas e demais serviços públicos!
• JUNTOS somos mais fortes! #AuditoriaDaDívidaJá!
• PORQUE ESSA DÍVIDA NÃO É NOSSA!

Dívida assumida pela União através da Lei 9496-97 (em bilhões R$):

Dívida assumida pela União através da Lei 9496-97 (em Bilhões R$):
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FONTE: Subsecretaria do Tesouro Municipal de S. Paulo

FONTE: Secretaria de Fazendo do Estado de S. Paulo

O que é a Dívida Pública?
Teoricamente é a dívida gerada por empréstimos contraídos pela União (Gov. Federal), Estados 
ou Municípios para �nanciar ou cobrir a suposta falta de recursos de um orçamento público.
Por que ela cresce tanto?
No caso da dívida da União, há diversos indícios de fraudes, ilegalidades e ilegitimidades 
revelados por uma série de estudos, pesquisas e, sobretudo, pela CPI da Dívida realizada 
em 2009, na Câmara dos Deputados. Elas consistem, além de juros abusivos, em cobranças 
de juros sobre juros, o que é ilegal, conforme a Súmula 121 do STF. Como o Governo Fede-
ral arrecada menos do que necessita para pagar os empréstimos acrescidos destes juros, 
e ainda �nanciar os investimentos públicos (o que deveria ser o principal), ele pega novos 
empréstimos constantemente, tornando a Dívida Pública uma verdadeira bola de neve.
Auditoria da Dívida Pública é calote?
NÃO! Auditar a Dívida Pública é analisar, detalhadamente, todos os contratos e emissões 
de títulos realizados pelo governo dentro de um período determinado, comprovando to-
das fraudes e ilegalidades cometidas, além de questionar as ilegitimidades e as dívidas odi-
osas (contraídas por governos ditatoriais). Esta análise jamais foi realizada após a ditadura!
O que é a Auditoria Cidadã da Dívida?
É uma Associação da sociedade civil, criada por diversas entidades, movimentos e cidadãos, 
após o plebiscito sobre a dívida pública realizado em 2000. Nele, mais de 90% dos 6 milhões 
de brasileiros participantes votaram "NÃO" à continuidade do pagamento da dívida externa, 
antes da realização da AUDITORIA, prevista na Constituição Federal.
A Auditoria da Dívida já foi realizada em outro país?
SIM! Em 2007, assim como no Brasil, metade do orçamento do Equador era destinado à Dívida 
Pública e pouco aos investimentos sociais. Após grande mobilização popular, o presidente 
Rafael Correa criou uma comissão o�cial para auditar a dívida. Com o relatório �nal como 
comprovante judicial das fraudes, o país reduziu 70% da dívida em títulos e triplicou os in-
vestimentos em áreas sociais e infraestrutura. A Grécia anunciou em fevereiro/2015 que 
também realizará uma auditoria de sua dívida pública.
E agora? O que fazer?
É urgente a reivindicação popular dos brasileiros por esta causa, completamente ignorada 
pelos sucessivos governos e pela grande mídia, para pedirmos uma AUDITORIA DA DÍVIDA, 
cidadã (com participação da população) e permanente. A Auditoria Cidadã da Dívida conta 
com o seu apoio nesta causa fundamental para o povo brasileiro! A�nal, enquanto tivermos 
meio orçamento, só teremos meio Brasil. #AuditoriaDaDívidaJá!


