
Sabe aquele empréstimo que achamos que vai nos salvar do sufoco, 
mas que lá no futuro, devido aos altos juros, torna-se uma dor de cabeça 
ainda maior e vira uma dívida quase impagável? “Como foi que aquele 
dinheirinho virou essa fortuna para pagar?”, pensamos. Pois é! É disso que 
estamos falando! As taxas de juros praticadas no Brasil são tão elevadas 
que fazem com que as pessoas, empresas ou órgãos governamentais que 

acessam crédito paguem a mesma dívida várias e várias vezes! 
Quase 80 países praticam o limite dos juros. Por que no Brasil somos 

obrigados a conviver com essa farra? Algumas bandeiras de cartão de 
crédito chegam a cobrar mais de 1.000% de juros ao ano! ISSO É USURA, 

prática CRIMINOSA! Já passou da hora de acabarmos com isso!

Acesse https://auditoriacidada.org.br e envie a carta que preparamos 
pedindo aos Parlamentares que aprovem o PLP 104/22

Apoie o projeto votando na enquete oficial da Câmara dos Deputados 
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2333328

A ganância dos bancos e agiotas não tem limite! 
É preciso aprovar o PLP 104/2022

para limitar os juros no Brasil

LIMITE DOS JUROS JÁ

Exigimos a aprovação imediata do PLP 104/2022, que limita os juros no Brasil

PROPOSTA DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA VIRA 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR PLP 104/2022

O POVO BRASILEIRO
NÃO AGUENTA MAIS



As altas taxas de juros praticadas no Brasil impedem que 
as pessoas realizem seus sonhos e projetos – por exemplo, ao 
se comprar um veículo financiado, muitas vezes você paga ao 
final o valor correspondente à aquisição de dois automóveis, 
ou até mais!

Empresas ficam impedidas de investir na ampliação e modernização de seus negócios, porque os juros 
são altos demais. E muitas se arriscam e quebram, aumentando o desemprego. Basta olharmos o aumento 
da população de rua no Brasil.

Os juros altos são também o principal fator de crescimento da dívida pública, que tem sido usada como 
justificativa para todos os cortes e teto de investimentos em áreas sociais, contrarreformas que retiram 
direitos da população, privatizações absurdas e arrocho, pois o dinheiro se destina ao pagamento dos 
abusivos juros dessa dívida. Limitar os juros é dar um basta nessa injustiça!

O QUE VOCÊ ACHA DE PARAR 
DE PAGAR JUROS ALTOS?
O PLP 104/2022 É O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR PARA LIMITAR OS JUROS
Você concorda que as altíssimas taxas de juros cobradas no 
Brasil travam a vida do povo e amarram a economia do país?
Responda a essa e outras perguntas em nosso site 
http://auditoriacidada.org.br/enquete-limite-juros/ 

Participe! Essa campanha é para todo o povo brasileiro, sacrificado há séculos com juros extorsivos!

Acesse https://auditoriacidada.org.br e envie a carta que preparamos pedindo aos Parlamentares que aprovem o PLP 104/22
Apoie o projeto votando na enquete oficial da Câmara dos Deputados https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2333328


