
 
 

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 5 

DÍVIDA EXTERNA 

 O objetivo deste grupo é estudar o escandaloso histórico da dívida externa 

já levantado por ocasião da CPI da Dívida Pública (realizada na Câmara dos 

Deputados em 2009/2010) e focar em alguns aspectos relevantes que possibilitem 

a revisão desse esquema, assim como propor medidas legais cabíveis: 

 - suspeita de renuncia à prescrição 

 - resgates antecipados com ágio 

 - Recentes emissões de dívida externa, apesar das reservas 

 - remanejamento estatístico  

 Sugerimos a leitura de alguns artigos e conhecimento de vídeos e 

solicitamos aos participantes do grupo a indicação de outras bibliografias para 

enriquecer o debate. 

 

TÓPICOS e SUGESTÕES DE MATERIAIS – Grupo 5: 

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


 
 

 Análises Técnicas durante a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados 

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/08/15/documentos-da-cpi-da-

divida-publica-20092010/ 

 

 “Contradição Inexplicável”, disponível em 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-

content/uploads/2012/09/Contradi%C3%A7%C3%A3o-Inexplic%C3%A1vel-

Maria-Lucia-Fattorelli.pdf 

 

 “Carnaval da Dívida Externa”, disponível em 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Carnaval-da-

D%C3%ADvida-Externa-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf 

 

 “A dívida não acabou”, disponível em 

http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&task=view

&id=1467&Itemid=79 

 

 “Mais poder aos bancos com a Cláusula CAC”, disponível em 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Mais-poder-

para-os-bancos-com-a-Clausula-CAC.pdf 

 

 Relatórios de Comissões parlamentares realizadas no Congresso Nacional na 

década de 80, disponíveis em nossa página, no link  

http://www.auditoriacidada.org.br/documentos-oficiais/ 

 

 Relatório Parcial sobre Análise das Resoluções do Senado Federal - 2003  

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-

content/uploads/2012/04/Relat%C3%B3rio_Parcial_Auditoria_Cidad%C3%A3_so

bre_Resolu%C3%A7%C3%B5es_do-_Senado_Federal.pdf 

 

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

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/08/15/documentos-da-cpi-da-divida-publica-20092010/
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/08/15/documentos-da-cpi-da-divida-publica-20092010/
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Contradi%C3%A7%C3%A3o-Inexplic%C3%A1vel-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Contradi%C3%A7%C3%A3o-Inexplic%C3%A1vel-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Contradi%C3%A7%C3%A3o-Inexplic%C3%A1vel-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Carnaval-da-D%C3%ADvida-Externa-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Carnaval-da-D%C3%ADvida-Externa-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1467&Itemid=79
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1467&Itemid=79
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Mais-poder-para-os-bancos-com-a-Clausula-CAC.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Mais-poder-para-os-bancos-com-a-Clausula-CAC.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/documentos-oficiais/
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Relat%C3%B3rio_Parcial_Auditoria_Cidad%C3%A3_sobre_Resolu%C3%A7%C3%B5es_do-_Senado_Federal.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Relat%C3%B3rio_Parcial_Auditoria_Cidad%C3%A3_sobre_Resolu%C3%A7%C3%B5es_do-_Senado_Federal.pdf
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Relat%C3%B3rio_Parcial_Auditoria_Cidad%C3%A3_sobre_Resolu%C3%A7%C3%B5es_do-_Senado_Federal.pdf


 
 

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 LI – Dívida Externa Bruta 

5.1.2.Quadro LII – Dívida Externa por setor 

5.1.3.Quadro LIII – Dívida Externa por credor 

5.1.4.Quadro XXX – Amortizações de Títulos da Dívida Externa – distribuição por 

país 

 

 Tabela contendo os títulos da Dívida Externa: 

www3.tesouro.gov.br/divida_publica/downloads/soberanosinternet.xls 
 

 Cartas de Intenção ao FMI – a partir de 1998: 

http://161.148.1.43/portugues/fmi/acordofmi.asp 

 

 

 

http://www.bcb.gov.br/
http://161.148.1.43/portugues/fmi/acordofmi.asp

