
 

 

 

 

MÓDULO 5 – ECONOMIA 

Aula 2 – Dívida pública: quem paga somos nós 

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria com movimentos 

populares. O curso está organizando em seis módulos. Este é o Módulo 5: Economia, 

nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – A economia nossa de cada dia 

Aula 2 – Dívida pública: quem paga somos nós 

Aula 3 – Com Francisco e Clara: Realmar a economia 

Aula 4 – Um caminho: a Economia Popular Solidária 



 

 

AULA 2: Dívida pública: quem paga somos nós 

ASSESSORIA: Maria Lúcia Fattorelli 

É Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2001. Membro da 

Comissão da Verdade instituída pelo Parlamento Helênico para auditar a dívida pública 

grega (2015). Membro da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Externa Equatoriana 

- CAIC - Subcomissão de Dívida Externa com Bancos Privados Internacionais (2007-

2008). Atuou como Assessora Técnica da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da 

Dívida Pública na Câmara dos Deputados Federais em Brasília (2009-2010). Auditora 

Fiscal da Receita Federal do Brasil de 1982 a 2010. Tem experiência na área de 

Economia, com ênfase em Auditoria da Dívida Pública e Administração Tributária. 

Possui Especialização (MBA) em Administração Tributária pela FGV-EAESP. 

Graduação em Ciências Contábeis pela Fundação Educacional Machado Sobrinho e 

Graduação em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais.  

 

EMENTA: 

A Objetivos:  

O Brasil é um dos países mais ricos do planeta, com imensas riquezas sob todos os 

aspectos, inclusive mantendo mais de R$ 4 trilhões de reais em caixa há vários anos. No 



entanto, apesar de toda abundância que existe aqui, a maior parte da população vive na 

miséria e a escassez está presente em todas as áreas de interesse da população. É urgente 

difundir o conhecimento sobre os 4 eixos principais que sustentam esse modelo 

econômico errado que atua no Brasil – o Sistema da Dívida; a Política Monetária suicida 

praticada pelo Banco Central; o Modelo Tributário regressivo; e o modelo extrativista 

irresponsável para com as pessoas e o ambiente: mineração e agronegócio. 

 

B. Conteúdos: 

1. Brasil descendo a ladeira no ranking internacional 

2. Conjuntura Nacional: Brasil vivendo no avesso 

3. O que separa a realidade de abundância do cenário de escassez no Brasil? 

4. Modelo econômico concentrador de renda e riqueza 

5. Sistema da Dívida 

6. A centralidade do sistema da dívida é incontestável 

7. Dívida pública não tem servido para investimentos sociais 

8. A falácia da dívida para gastos sociais 

9. A dívida pública tem sido gerada por mecanismos financeiros 

10. Auditoria Cidadã da dívida lançou campanha para limitar juros no Brasil 

11. Dívida externa 

12. Auditoria da dívida 

13. A “crise fabricada” pela política monetária do banco central 

14. Qual a causa da crise desde 2014? Temos mantido trilhões em caixa há vários anos 

15. Banco Central: um pesado apêndice na esfera federa 

16: Modelo tributário regressivo 

17. Modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e o ambiente: mineração e 

agronegócio 



18. Conclusão: estratégias de ação 

 

C - Metodologia: 

Aula expositiva – formato palestra on line com exposição de slides. 

  

D - Recursos utilizados: 

Apresentação da aula em power-point acesse aqui 

E. Leitura Complementar  

Links na apresentação do power-point da aula  

 

 F. Perguntas Geradoras:   

1 - Sobre a Dívida Pública no Brasil, assinale a alternativa FALSA: 

(a) Tem funcionado como um Sistema que transfere dinheiro público para bancos. 

(b) O próprio TCU afirmou que não tem servido para investimentos no país. 

(c) Tem sido auditada conforme manda a Constituição. 

(d) Tem surgido a partir de mecanismos financeiros que não beneficiam o povo. 

(e) Tem crescido principalmente devido aos elevados juros e à incidência de juros 

sobre juros. 

Resposta: (c) 

 

2 – Sobre a política monetária aplicada atualmente no Brasil, assinale a alternativa 

FALSA: 

(a) É exercida pelo Banco Central, que tem elevado os juros (Selic) sob a falsa 

justificativa de controle inflacionário.  

(b) Não tem servido para o controle da inflação, pois esta decorre de outros fatores 

que não se reduzem quando os juros sobem. 

(c) Tem provocado escassez de moeda na economia, na medida em que tem 

esterilizado mais de R$ 1 trilhão em “Operações compromissadas” e “Depósitos 

Voluntários Remunerados”. 

(d) Tem sido uma das principais responsáveis pela fabricação de crise econômica, 

devido à nociva combinação de juros altos e escassez de moeda. 

(e) Tem sido eficaz para garantir a saudável circulação de moeda, redução dos juros 

e controle da inflação. 

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Divida-publica-quem-paga-somos-nos.pdf


Resposta: (e) 

 

3 – Para sair da inaceitável escassez que atinge o rico Brasil, indique a medida 

necessária alternativa que melhor representa uma mudança na direção de um outro 

modelo econômico. 

(a) Enfrentar o Sistema da Dívida, iniciando pela realização da auditoria da dívida 

pública, com participação social, a fim de eliminar os desvios, ilegalidades e 

ilegitimidades.  

(b) Investigar o Banco Central e exigir a redução dos juros e que os demais 

instrumentos de política monetária atuem em favor da economia brasileira e não 

somente favorecendo os bancos. 

(c) Modificar o modelo tributário para que ele se torne um veículo de justiça fiscal e 

tributária, promovendo distribuição de renda e viabilizando o correto 

financiamento do Estado. 

(d) Revisão completa do modelo de exploração mineral predatória e agronegócio 

voltado para exportação, para que essas atividades deem dar lugar a uma relação 

respeitosa para com o ambiente e economia solidária 

(e) Todas as alternativas anteriores 

Resposta: (e) 

 

 

 

 


