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 2
JUROS MAIS ELEVADOS DO MUNDO

Historicamente, o Brasil pratica as taxas de juros mais elevadas do mundo. A
justificativa para isso tem sido o controle inflacionário, o que não se comprova na
prática, pois juros altos não servem para controlar o tipo de inflação verificado no
Brasil.
O objetivo deste grupo é realizar estudos, a fim de comprovar a inadequação
da aplicação de juros elevados para controlar inflação no Brasil.
Adicionalmente, poderão ser realizados estudos comparativos e outros, a fim
de elencar um conjunto de argumentos que possibilitem a revisão dessa danosa e
equivocada política monetária praticada em nosso país.
Sugerimos a leitura de alguns artigos e solicitamos aos participantes do grupo a
indicação de outras bibliografias para enriquecer o debate.

TÓPICOS e SUGESTÕES DE MATERIAIS – Grupo 2:


Artigo “Ciclo de Juros no Brasil”, disponível em

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2015/11/10/ciclo-de-juros-no-brasil/



Artigo “Qual é o impacto da alta dos juros na dívida pública e na vida das
pessoas?”

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1961

 Juros nominais incidentes sobre dívida interna, externa e dos estados – Fazer
levantamentos em demonstrativos do BC e STN, e relatórios do TCU. Fazer
comparativos internacionais. Consultar:
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm

 ANATOCISMO – Súmula 121 do STF
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=121.NUME.%2
0NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
• Artigo “Juros Compostos, uma Impossibilidade Física”, de Gisella Colares, disponível
em
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/06/15/juros-compostos-umaimpossibilidade-fisica/
e
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/juros-compostos-uma-impossibilidadefisica/



Contabilização de Juros como se fosse Amortização – Ver Parecer ACD 1/2013

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/11/Parecer-ACD-1Vers%C3%A3o-29-5-2013-com-anexos.pdf

