
 
 

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 6 

DÍVIDA INTERNA 

O objetivo deste grupo é estudar o histórico da dívida interna já levantado por ocasião 

da CPI da Dívida Pública (realizada na Câmara dos Deputados em 2009/2010) e 

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: 

 Mecanismos que geram dívida 

 Ausência de contrapartida 

 Ausência de Transparência: QUEM SÃO OS CREDORES? 

 Ilegalidades e ilegitimidades 

 Crescimento de R$ 732 bilhões em 11 meses de 2015 

 

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: 

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


 
 

 

TÓPICOS e SUGESTÕES DE MATERIAIS – Grupo 6: 

 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/ 

 

 Quem são os beneficiários da dívida interna? 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/10/FAQ-Auditoria-

Cidadã.pdf  

 

 “Lei da Transparência”: não vale para os rentistas da dívida pública ??? 

http://www.auditoriacidada.org.br/lei-da-transparencia-nao-vale-para-os-rentistas-da-

divida-publica/ 

 

 O Ciclo de Juros no Brasil 

http://www.auditoriacidada.org.br/ciclo-de-juros-no-brasil/ 

 

 Os Números da Dívida 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Numerosdivida.pdf 

 

 Verdades e Mentiras sobre a Dívida Pública – Parte 2 

http://www.auditoriacidada.org.br/verdades-e-mentiras-sobre-a-divida-publica-parte-

2/ 

 

 O Banco Central está suicidando o Brasil 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-banco-central-esta-suicidando-o-

brasil-dh5s162swds5080e0d20jsmpc 
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 Páginas do Banco Central do Brasil, Senado e Portal da Transparência indicadas na 

apresentação da aula 

Para acessar as tabelas sobre a dívida interna (Títulos emitidos pelo Tesouro Nacional) 

na página www.bcb.gov.br 

1. Aba: Economia e Finanças 

2. Notas Econômico-Financeiras para Imprensa 

3. Política Fiscal 

4. Zip (abrir o arquivo excel) 

5. Acessar o Quadro 36 

 

http://www.bcb.gov.br/

