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Após a importante aprovação na Comissão de 
Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos 
Deputados, que transformou a nossa pro-

posta legislativa em Projeto de Lei Complemen-
tar PLP 104/2022, o Limite dos Juros no Brasil 
segue avançando e agora passa para a análise da 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), já que se 
trata de uma proposição que impacta diretamente 
nas despesas públicas.

Precisamos do apoio de toda a população para 
que os parlamentares assumam essa pauta, que 
bate de frente contra a ganância do poder financei-
ro que manda no Brasil! Mostrar a sua indignação 
e cobrar uma posição de cada um deles é funda-
mental para que essa aprovação saia rapidamente 
e a gente consiga virar esse jogo! Pensando nisso, a 
Auditoria Cidadã da Dívida (ACD) criou uma ferra-

Vamos mostrar aos parlamentares que a população 
está de olho e quer a APROVAÇÃO do PLP 104. 
Pedimos a todos e todas que votem favoravelmente 

e compartilhem a enquete oficial da Câmara em

AGORA É COM A CFT

AJUDE! COM APENAS
1 CLIQUE ENVIE MENSAGEM 
PARA TODOS OS MEMBROS 

DA CFT
menta de fácil acesso para que você, com apenas 1 
clique, possa enviar a mensagem que preparamos 
para TODOS os componentes da Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT) de uma só vez, pedindo 
que aprovem o PLP 104/22 com urgência e sem ne-
nhum tipo de modificação, pois a nossa proposta 
não pode ser descaracterizada! Basta acessar www.
auditoriacidada.org.br/pressione-a-cft-pelo-limite-
-dos-juros  e nos ajudar nessa missão.

FAÇA A SUA PARTE:
PRESSIONE! JÁ VOTOU?

Para conseguirmos impor um Limite de Juros será necessária 
MUITA pressão popular! Somente com a união de toda a 
sociedade por essa causa, sairemos vitoriosos nessa luta desleal 
contra as absurdas taxas que amarram a nossa economia e o 
desenvolvimento do país.

É a hora de disparar essa votação e mostrar que queremos 
urgência!
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Com o objetivo de impulsionar a divulga-
ção da Campanha pelo Limite dos Juros 
no Brasil ao máximo através da mídia, 

na manhã do dia 20 de setembro realizamos nossa 
primeira coletiva de imprensa virtual com a presen-
ça da equipe da ACD e representantes de diversos 
veículos de comunicação e entidades da sociedade 
civil.

Com breve apresentação da coordenadora na-
cional, Maria Lucia Fattorelli, o evento sanou as dú-
vidas dos participantes, debateu novas ideias para 
a divulgação e criação de novos materiais, o que 

COLETIVA
DE IMPRENSA

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

significará um importante passo para o crescimen-
to da campanha.

Todos os nossos materiais de divulgação, 
incluindo cards para as redes sociais e folhetos 
informativos estão disponíveis para uso em 
www.auditoriacidada.org.br/limitedosjuros.
Ajude a espalhar essa ideia e vamos juntos fa-
zer desse movimento a mudança do nosso Brasil!  
#LimiteDosJurosJá #TemQueVirarLei

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA QUESTIONA CANDIDATOS (AS)
SOBRE APOIO AO PLP 104/2022 E REALIZA LIVE EXCLUSIVA

No dia 30 de agosto de 2022 a ACD enviou Carta 
a todos os partidos políticos pedindo posicio-
namento dos candidatos(as) sobre o Projeto 

de Lei Complementar (PLP) 104/2022, que estabele-
ce o limite de juros de 12% ao ano, além dos demais 
pontos constantes do Questionário que já havia sido 
enviado aos partidos desde maio/2022.

Todas as respostas recebidas estão publicadas 
no site da ACD (https://bit.ly/3SjuBaX), para que 
brasileiros e brasileiras possam conhecer mais so-
bre a visão de cada candidato(a) e para que, com 
as escolhas certas, possamos eleger representantes 
alinhados com a nossa luta pela realização da au-
ditoria e contra os perversos mecanismos que têm 
gerado dívida sem contrapartida alguma ao país 
ou a sociedade!

Além disso, em 26/09/2022, realizamos LIVE EX-
CLUSIVA para todos os candidatos(as) que respon-
deram ao Questionário elaborado pela ACD. Todos 
os partidos foram convidados a participar, tendo 
sido devidamente cumprida a regra eleitoral que 
determina a garantia de igualdade de oportunida-

des. A LIVE mostrou a importância do tema, com 
candidatos de distintos partidos defendendo a 
pauta da ACD e o seu compromisso com a transpa-
rência das contas públicas.




