
 
 

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 9 

IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 

Considerando que a priorização dos gastos com a dívida pública provocaram 

fortes impactos sociais, é fundamental ligar os impactos sociais à subtração dos 

direitos humanos, inclusive para fins legais. 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 6º: 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. 

O referido dispositivo constitucional não tem sido devidamente cumprido, por 

falta de recursos. Nosso desenvolvimento socioeconômico encontra-se 

completamente travado. Apesar de sermos a 9ª ECONOMIA MUNDIAL; temos a pior 

distribuição de renda do mundo 

(http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/SSRNid2479685), somos o 75º país no ranking 

de respeito aos Direitos Humanos, conforme IDH medido pela ONU; somos o 

penúltimo no ranking da Educação entre 40 países analisados (Índice Global de 

http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53725
http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/SSRNid2479685


 
 

Habilidades Cognitivas e Realizações Educacionais), e o penúltimo no ranking do 

crescimento econômico em 2016 

 Milhões de brasileiros ainda vivem abaixo da linha da pobreza, condenados à 

exclusão social. Por outro lado, o art. 166, II, § 3º, “b”, da mesma Constituição, que 

prioriza os gastos com dívida pública, tem sido rigorosamente cumprido, com 

pagamento dos juros mais elevados do mundo. 

A ausência de atendimento aos direitos sociais básicos constitui ofensa ao 

direito à vida digna e constitui crime de ação continuada, imprescritível. 

 O objetivo desse grupo é avançar o debate sobre esse tema fundamental para a 

nossa soberania, compilar estudos, desenvolver o conceitos e construir propostas. 

TÓPICOS e SUGESTÕES DE MATERIAIS – Grupo 9: 

 Recomendamos a leitura do Parecer da Dra. Flavia Piovesan, disponível em 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2016/08/D%C3%ADvida-

Interna-analise-6-parte-1b.pdf 

 Artigo “A Conjuntura exige atuante dedicação cidadã”, disponível em: 
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/09/28/conjuntura-exige-atuante-
dedicacao-cidada/ 
 

 Artigo “Escândalos Exigem Atenção da Sociedade Brasileira”, disponível em: 
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/09/28/escandalos-exigem-atencao-da-
sociedade-brasileira/ 

 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 

 Vídeo da Audiência Pública sobre o PLS 204/2016 realizada pela Comissão de 

Direitos Humanos, do Senado Federal, em 12/09/2016, disponível em 

(completo): 

https://www.youtube.com/watch?v=4tSiGq469sg 

e 

 Vídeo particionado disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RN3ARgf-qMA 

https://www.youtube.com/watch?v=U90L_eM79x0 

https://www.youtube.com/watch?v=c-v5OzMhMAw  
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 Dívida como justificativa histórica para os diversos projetos e contrarreformas: 

 Artigo “A Dívida e as Privatizações”, disponível em: 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/A-Divida-e-

as-Privatizacoes.pdf  

 Artigo “É NULA a Reforma da Previdência de Lula”, disponível em: 

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Carta-reforma-da-

previdencia.pdf  
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