
Brasília, 9 de março de 2023

REUNIÃO 
DO CONSELHO POLÍTICO DA

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA



REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA ACD – 9/3/2023

1- ANÁLISE DE CONJUNTURA

· Contexto de elevação dos gastos com juros da dívida pública, principalmente por causa da 
elevação da Selic pelo Banco Central, e exigência de “nova regra fiscal” para controlar os gastos 
sociais, em substituição ao Teto estabelecido pela Emenda Constitucional 95;

· Emenda Constitucional 126 (PEC da Transição): pressão do mercado financeiro por “nova 
regra fiscal” e a necessidade de mobilização social para evitar retrocessos.

2 – FRENTE PARLAMENTAR SOBRE O LIMITE DOS JUROS E A AUDITORIA 
INTEGRAL DA DÍVIDA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO POPULAR

· Requerimento registrado pela Deputada Federal Fernanda Melchionna em 13.02.2023.
· Articulação para coleta de assinaturas e posterior adesão das entidades.



REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA ACD – 9/3/2023
3 – CARTILHA “Auditoria da Dívida Pública: ferramenta fundamental para garantir 
transparência, correta aplicação dos recursos públicos e desenvolvimento socioeconômico 
do Brasil”

• Apresentação da proposta de Cartilha de 40 páginas, colorida, ilustrada e diagramada (Anexa a
proposta de Capa, Apresentação e Índice) e pedido de apoio das entidades para essa publicação.

• Objetivo: Mostrar que o rombo das contas públicas está nos gastos financeiros com a dívida e não em
gastos com pessoal e demais gastos sociais. Distribuir a todos os(as) parlamentares federais (pelo
menos 3 exemplares em cada gabinete), estaduais/distritais e municipais, autoridades, e para
movimentos sociais, sindicatos e associações para atividades de formação, e à sociedade em geral;

• Juntamente com esta convocação está sendo enviado convite às entidades para apoiarem a publicação
da Cartilha, que incluirá o nome da entidade que contribuir, tanto no formato impresso como virtual.

• Contribuição para cota de cartilhas para distribuição pública a parlamentares, autoridades e
população em geral - Contribuição de R$ 1.000,00 (para cobrir gastos com diagramação, ilustração,
desenvolvimento, impressão e distribuição). A entidade que contribuir terá direito ao arquivo da
Cartilha Virtual.

• Aquisição de Cartilha IMPRESSA pela entidade: Valor unitário R$ 5,00 (não inclui o frete).
Quantidade mínima a ser encomendada: 200 unidades.

• Pedimos às entidades que se manifestem em relação a esse pedido até o dia 1º de março (quarta-
feira), enviando resposta por e-mail para contato@auditoriacidada.org.br

mailto:contato@auditoriacidada.org.br


REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA ACD – 9/3/2023

4 - CAMPANHA PELO LIMITE DOS JUROS NO BRASIL – PLP 104/2022
· Importância da campanha diante das diversas manifestações do Presidente Lula sobre os juros 
elevadíssimos praticados no Brasil
· Site da campanha: https://bit.ly/3G87DQA
· Mobilização: Divulgação da enquete oficial da Câmara dos Deputados para que possam declarar seu 
apoio ao PLP 104/2022: https://bit.ly/3T1wauE e participação das entidades.
· Debate sobre novas sugestões e encaminhamentos para avançar a mobilização.

5 - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA AUDITORIA 
CIDADÃ DA DÍVIDA - Doações podem ser feitas via PIX 12537204000145, pagamento recorrente no 
cartão de crédito https://auditoriacidada.org.br/conteudo/ajude-a-financiar-a-acd/ ou 
PagSeguro https://auditoriacidada.org.br/doacao/

6 - APOIO AOS ESTUDOS DO OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS E ECONOMIA DE 
FRANCISCO E CLARA PADRE THIERRY LINARD, VINCULADO À COMISSÃO BRASILEIRA 
JUSTIÇA E PAZ (ORGANISMO DA CNBB): Participação em grupos de pesquisa.

https://bit.ly/3G87DQA
https://bit.ly/3T1wauE
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/ajude-a-financiar-a-acd/
https://auditoriacidada.org.br/doacao/


1 - ANÁLISE DE CONJUNTURA



Ver artigo publicado pelo jornal ExtraClasse: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gastos-com-a-divida-
consumiram-463-do-orcamento-federal-em-2022/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gastos-com-a-divida-consumiram-463-do-orcamento-federal-em-2022/
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gastos-com-a-divida-consumiram-463-do-orcamento-federal-em-2022/


https://auditoriacidada.org.br/gasto-com-a-divida-
publica-federal-explode-em-janeiro-de-2023/

https://auditoriacidada.org.br/gasto-com-a-divida-publica-federal-explode-em-janeiro-de-2023/
https://auditoriacidada.org.br/gasto-com-a-divida-publica-federal-explode-em-janeiro-de-2023/


Previsão do Orçamento Federal para 2023 
(sancionado pelo presidente em 17/1/2023)

Privilégio para gastos com a dívida e arrocho para a Educação

Ø R$ 2,559 TRILHÕES para juros e amortizações da 
dívida pública 

Ø R$ 159 BILHÕES para o Ministério da Educação             
(16 vezes menos)

Ø Fonte: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9235932&ts=1673995720130&disposition=inline págs 16 e 29 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9235932&ts=1673995720130&disposition=inline


ACD ENTREGOU CARTA ABERTA À EQUIPE DE 
TRANSIÇÃO, DEMAIS PODERES E À SOCIEDADE

Em 06/12/2022, a ACD
divulgou Carta Aberta que cita a fala
do Presidente Lula no sentido de que
não podemos ficar guardando
dinheiro para pagar juros aos
banqueiros e que devemos priorizar o
pagamento da dívida social.

Na carta, a ACD elencou os
principais aspectos a serem
enfrentados pelo governo federal
eleito e pelo Congresso Nacional.

Íntegra da Carta disponível em:
https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2022/12/CARTA-
ABERTA-DIRIGIDA-AO-PRESIDENTE-LULA.pdf

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2022/12/CARTA-ABERTA-DIRIGIDA-AO-PRESIDENTE-LULA.pdf
https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2022/12/CARTA-ABERTA-DIRIGIDA-AO-PRESIDENTE-LULA.pdf


Em 7 de
dezembro de 2022, a ACD
entregou a Carta Aberta à
Equipe de Transição do
Governo Lula, no Centro
Cultural Banco do Brasil
(CCBB) de Brasília,
contando com a
participação de diversos
apoiadores e apoiadoras da
ACD

A Carta foi
recebida pelo coordenador
executivo do governo de
transição, Floriano Pesaro e
o economista Adauto
Modesto Junior (membro
do grupo de Planejamento,
Orçamento e Gestão).



PRESIDENTE LULA DENUNCIA O ENGODO DA 
POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO CENTRAL

Lula: “O Brasil não está em
uma situação em que muitas
pessoas estão comprando
em excesso”.

A Auditoria Cidadã da
Dívida denunciou, inúmeras
vezes, que aumentar a Selic não
tem serventia alguma para
controlar o tipo de inflação
existente no Brasil, que decorre
principalmente da elevação dos
preços administrados pelo
próprio governo (combustíveis e
energia, por exemplo) e
alimentos, os quais não se
reduzem quando os juros
sobem. Acabar com a política de
Preço de Paridade de
Importação (PPI) da Petrobras,
seria muito mais efetivo que
simplesmente aumentar a Selic.



DIANTE DA CRÍTICA DE LULA CONTRA JUROS ALTOS 
A GRANDE MÍDIA DEFENDE O “MERCADO”

https://auditoriacidada.org.br/na
o-existe-justificativa-tecnica-
para-os-juros-abusivos-do-
banco-central/

MAS A ACD
ESCLARECE: 
subir juros não 

serve para 
controlar a 
inflação que 

existe no Brasil

https://auditoriacidada.org.br/nao-existe-justificativa-tecnica-para-os-juros-abusivos-do-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/nao-existe-justificativa-tecnica-para-os-juros-abusivos-do-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/nao-existe-justificativa-tecnica-para-os-juros-abusivos-do-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/nao-existe-justificativa-tecnica-para-os-juros-abusivos-do-banco-central/


Ø PIB caiu 0,2% no 4º
trimestre de 2022, em
comparação ao trimestre
anterior

Ø BC (1/2/23): “Em
relação à atividade
econômica brasileira, o
conjunto dos indicadores
mais recentes segue
corroborando o cenário
de desaceleração
esperado pelo Copom”

Ø BC: “Entre os riscos (...)
destacam-se (...) a ainda
elevada incerteza sobre
o futuro do arcabouço
fiscal do país”



COMO FUNCIONA O JOGO DE CARTAS MARCADAS DA 
POLÍTICA MONETÁRIA E DA INFLAÇÃO FABRICADA?

Em 2022, a Petrobras teve
lucro recorde e astronômico: R$
188 BILHÕES, como resultado da
aplicação absurda do chamado “PPI”
(Preço de Paridade de Importação),
que define o preço dos combustíveis
de acordo com o preço dos
importados, apesar de o Brasil poder
produzir todo o seu combustível a
custos muito menores.

Com estes preços
absurdos, a Petrobras fabrica
inflação que se espalha por todos os
setores econômicos - dado que
todos utilizam combustíveis e fretes
- o que é usado como desculpa pelo
Banco Central para manter os juros
nas alturas.



https://auditoriacidada.
org.br/perdas-dos-
estados-com-icms-e-
preciso-enfrentar-a-
fonte-do-problema/

https://auditoriacidada.org.br/perdas-dos-estados-com-icms-e-preciso-enfrentar-a-fonte-do-problema/
https://auditoriacidada.org.br/perdas-dos-estados-com-icms-e-preciso-enfrentar-a-fonte-do-problema/
https://auditoriacidada.org.br/perdas-dos-estados-com-icms-e-preciso-enfrentar-a-fonte-do-problema/
https://auditoriacidada.org.br/perdas-dos-estados-com-icms-e-preciso-enfrentar-a-fonte-do-problema/
https://auditoriacidada.org.br/perdas-dos-estados-com-icms-e-preciso-enfrentar-a-fonte-do-problema/


Há dois anos, em
fevereiro de 2021, entregamos
Interpelação Extrajudicial ao
presidente da Câmara, Dep. Arthur
Lira, sobre os riscos do projeto de
lei que deu autonomia ao BC.

Apesar dos nossos
esforços, o PLP 19/2019,
flagrantemente inconstitucional, foi
aprovado em plena pandemia, sem
debate algum. O projeto foi
questionado junto ao STF, em ADI
6696, que apesar do voto favorável
do relator à inconstitucionalidade do
projeto, acabou derrotada.

Desde a “Independência”,
os juros subiram de 2 para 13,75%,
o Banco Central apresentou prejuízo
recorde, a inflação está elevada e a
economia do país estagnada!Ver artigo https://auditoriacidada.org.br/conteudo/plp-19-2019-da-

cheque-em-branco-para-banqueiros-por-maria-lucia-fattorelli/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/plp-19-2019-da-cheque-em-branco-para-banqueiros-por-maria-lucia-fattorelli/
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/plp-19-2019-da-cheque-em-branco-para-banqueiros-por-maria-lucia-fattorelli/


É muito fácil se
dizer ‘independente’
quando se recebe títulos
públicos de graça do
Tesouro Nacional e, ainda
por cima, juros sobre esses
títulos. E mais, se apurar
prejuízo, ele pode ser
totalmente transferido para
o Tesouro. Essa é a
realidade: o Tesouro doa
mais de R$ 2,1 trilhões de
títulos públicos ao Banco
Central (BC), e, somente
no ano de 2022, pagou a
bolada de R$ 212 bilhões
de juros sobre esses títulos
doados. Apesar dessa
benesse impressionante, o
BC ainda apurou um
prejuízo de quase R$ 300
bilhões no ano.

Ver artigo publicado pelo Monitor Mercantil https://auditoriacidada.org.br/conteudo/monitor-mercantil-tesouro-nacional-
financia-banco-central-e-assume-seus-prejuizos-por-maria-lucia-fattorelli/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/monitor-mercantil-tesouro-nacional-financia-banco-central-e-assume-seus-prejuizos-por-maria-lucia-fattorelli/
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/monitor-mercantil-tesouro-nacional-financia-banco-central-e-assume-seus-prejuizos-por-maria-lucia-fattorelli/


BANCO CENTRAL ENTERRANDO A ECONOMIA BRASILEIRA

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202301_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202301_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf


https://bit.ly/3tTi0yX

O ROMBO DAS CONTAS PÚBLICAS ESTÁ NO SISTEMA DA 
DÍVIDA! Por que faltam recursos para investimentos?

Em vez de instalar uma CPI para investigar o Banco Central e as operações 
que têm causado rombo e crise, Câmara priorizou dar autonomia e liberdade 

total, aprovando os inconstitucionais PLP 19/2019 e PL 3.877/2020

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central

https://bit.ly/3tTi0yX
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/


ACD PARTICIPA DE ATOS CONTRA A POLÍTICA 
MONETÁRIA DO BANCO CENTRAL

Dia 14/2
foram realizados atos
contra a política
monetária do Banco
Central, organizados
pelo Sindicato dos
Bancários e diversas
Centrais, que
contaram com o
apoio de diversas
entidades da
sociedade civil,
incluindo a Auditoria
Cidadã da Dívida.



“PEC DA TRANSIÇÃO”
EMENDA CONSTITUCIONAL 126/2022 

Prevê o fim do “Teto de Gastos” quando for sancionado
Projeto de Lei Complementar (a ser encaminhado pelo Presidente
da República ao Congresso até 31/08/2023) prevendo “regime
fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do
País e criar as condições adequadas ao crescimento
socioeconômico.”

Qual será esse novo “regime fiscal”?

Não podemos admitir mais cortes de investimentos nas 
áreas sociais fundamentais como Educação e Saúde



Em entrevista para
o jornal Correio Braziliense,
o economista-chefe da
corretora Warren Rena,
Felipe Salto, declarou que
o governo deve entregar
um novo arcabouço fiscal
em moldes semelhantes ao
que se via anteriormente
no teto de gastos. A
afirmação do economista
aconteceu após encontro
com o Ministro da Fazenda,
Fernando Haddad, e
acrescentou que a nova
regra fiscal deverá ser
entregue com uma política
de controle de gastos e
trajetória da dívida pública,
porém com mais
transparência e
flexibilidade.



Onde está o rombo do gasto público?



Apesar do Superávit Primário, 
a Dívida Pública explodiu

De 1995 a 2015 produzimos 
R$ 1 Trilhão de Superávit Primário. Apesar disso, 

a dívida interna federal aumentou de 
R$ 86 bilhões para quase 

R$ 4 trilhões no mesmo período.

É evidente que os investimentos e gastos sociais não foram os 
responsáveis pelo aumento da dívida interna, pois produzimos 
Superávit Primário imenso, mas sim os mecanismos de política 
monetária do Banco Central, responsáveis por déficit nominal 

brutal e pela fabricação da “Crise Fabricada”



Ver artigos: https://bit.ly/2S72v8v e  https://bit.ly/3Eq59u9

https://bit.ly/2S72v8v
https://bit.ly/3Eq59u9


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Dívida Interna Federal (R$ bilhões)

Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Política Fiscal - Quadro “Títulos Públicos Federais”.

Taxas de juros injustificáveis
Mecanismos Financeiros

Remuneração da sobra de caixa dos 
bancos

Questionáveis prejuízos do Banco 
Central (swap)

Transformação de dívidas privadas em 
pública

Falta de Transparência



JUROS ALTOS: PRINCIPAL FATOR DE CRESCIMENTO 
DA DÍVIDA DO SETOR PÚBLICO

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2018/05/JUROS-NOMINAIS-SUPERAM-O-VALOR-DA-
DIVIDA-LIQUIDA-DO-SETOR-PUBLICO.pdf

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2018/05/JUROS-NOMINAIS-SUPERAM-O-VALOR-DA-DIVIDA-LIQUIDA-DO-SETOR-PUBLICO.pdf
https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2018/05/JUROS-NOMINAIS-SUPERAM-O-VALOR-DA-DIVIDA-LIQUIDA-DO-SETOR-PUBLICO.pdf




https://auditoriacidada.
org.br/explode-a-
remuneracao-da-sobra-
de-caixa-dos-bancos-
com-a-alta-da-taxa-
selic-pelo-banco-
central/

https://auditoriacidada.org.br/explode-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos-com-a-alta-da-taxa-selic-pelo-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/explode-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos-com-a-alta-da-taxa-selic-pelo-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/explode-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos-com-a-alta-da-taxa-selic-pelo-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/explode-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos-com-a-alta-da-taxa-selic-pelo-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/explode-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos-com-a-alta-da-taxa-selic-pelo-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/explode-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos-com-a-alta-da-taxa-selic-pelo-banco-central/
https://auditoriacidada.org.br/explode-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos-com-a-alta-da-taxa-selic-pelo-banco-central/


A dívida pública deveria ser um instrumento para 
financiar investimentos de interesse da sociedade e 

do país, viabilizando o nosso desenvolvimento 
socioeconômico.

Mas não é isso que acontece! O endividamento 
público tem funcionado às avessas: 

“SISTEMA DA DÍVIDA”
• Contínua subtração de recursos públicos, que são direcionados

principalmente a bancos e grandes corporações
• Principal característica: “dívida pública” sem contrapartida e

atuação de mecanismos financeiros operados pelo Banco Central
• Ver vídeo 17 https://bit.ly/2YE5R2S

https://bit.ly/2YE5R2S


A sociedade brasileira tem sido extremamente 
sacrificada com o pagamento da chamada dívida 

pública sob várias formas.

O SISTEMA DA DÍVIDA:
• Consome a maior parte do orçamento federal (cerca de metade,

todos os anos) e parte significativa dos orçamentos estaduais e
municipais;

• Está por trás de todas as contrarreformas, como as da Previdência;
• Tem sido a justificativa para todas as privatizações insanas que

acontecem desde o governo Collor;
• É o responsável pelo “Teto de Gastos” sociais, cortes,

contingenciamentos de recursos orçamentários, e medidas de
“ajuste fiscal” (superávit primário, âncora fiscal) que reduzem
investimentos sociais para que sobre mais para pagar os juros da
dívida.



AFINAL, QUE DÍVIDA É ESSA?
A AUDITORIA DA DÍVIDA É A FERRAMENTA 

CAPAZ DE RESPONDER

ü Prevista na Constituição Federal de 1988
ü Plebiscito popular ano 2000: mais de seis milhões de

votos

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
www.auditoriacidada.org.br

https://bit.ly/3djrhKz

http://www.auditoriacidada.org.br/
https://bit.ly/3djrhKz


2 - FRENTE PARLAMENTAR SOBRE O 
LIMITE DOS JUROS E A AUDITORIA 

INTEGRAL DA DÍVIDA PÚBLICA COM 
PARTICIPAÇÃO POPULAR





MOBILIZAÇÃO PARA APOIAR E INTEGRAR 
Frente Parlamentar sobre o Limite dos Juros e a Auditoria 

Integral da Dívida Pública com Participação Popular

PASSO A PASSO
1 - Fazer o login no sistema pelo link do Infoleg-

Autenticador: https://infoleg-sileg.camara.leg.br/autenticador/
2 - Clicar na aba "Apoiamento”;

3 - Clicar em “Aguardando Assinatura”;
4 - Pesquisar os requerimentos apresentados a partir de 30/01/2023;

5 - Selecionar os documentos com o *código CD238613159600*;
6 - Clicar no botão verde "Ações", no centro da tela, e em seguida clicar 

em "Incluir Assinatura";
7 - Digitar a senha SDR e concluir.

Equipe Dep. Federal Fernanda Melchionna
(61) 3215-5621 - dep.fernandamelchionna@camara.leg.br

https://infoleg-sileg.camara.leg.br/autenticador/
mailto:dep.fernandamelchionna@camara.leg.br


3 – CARTILHA “Auditoria da Dívida 
Pública: ferramenta fundamental para 

garantir transparência, correta aplicação 
dos recursos públicos e desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil”



CARTILHA “Auditoria da Dívida Pública: ferramenta fundamental
para garantir transparência, correta aplicação dos recursos públicos e
desenvolvimento socioeconômico do Brasil”

• Apresentação da proposta de Cartilha de 40 páginas, colorida, ilustrada e diagramada
(Anexa a proposta de Capa, Apresentação e Índice) e pedido de apoio das entidades para
essa publicação.

• Objetivo: Mostrar que o rombo das contas públicas está nos gastos financeiros com a
dívida e não em gastos com pessoal e demais gastos sociais. Distribuir a todos os(as)
parlamentares federais (pelo menos 3 exemplares em cada gabinete), estaduais/distritais e
municipais, autoridades, e para movimentos sociais, sindicatos e associações para
atividades de formação, e à sociedade em geral;



CARTILHA – PRIMEIRAS PÁGINAS



CARTILHA – PRIMEIRAS PÁGINAS



CARTILHA “Auditoria da Dívida Pública: ferramenta fundamental para garantir
transparência, correta aplicação dos recursos públicos e desenvolvimento
socioeconômico do Brasil”

• Juntamente com a convocatória dessa reunião foi enviado convite às entidades
para apoiarem a publicação da Cartilha, que incluirá o nome da entidade que
contribuir, tanto no formato impresso como virtual.

• Contribuição para cota de cartilhas para distribuição pública a
parlamentares, autoridades e população em geral - Contribuição de R$
1.000,00 (para cobrir gastos com diagramação, ilustração, desenvolvimento,
impressão e distribuição). A entidade que contribuir terá direito ao arquivo da
Cartilha Virtual.

• Aquisição de Cartilha IMPRESSA pela entidade: Valor unitário R$ 5,00 (não
inclui o frete). Quantidade mínima a ser encomendada: 200 unidades.

• AGUARDAMOS A ADESÃO DAS ENTIDADES PARA CONSEGUIR
VIABILIZAR A IMPRESSÃO EM QUANTIDADE SUFICIAENTE PARA
DISTRIBUIÇÃO A PARLAMENTARES FEDERAAIS, ESTADUAIS,
DISTRITAIS E MUNICIPAIS, por e-mail para contato@auditoriacidada.org.br.

mailto:contato@auditoriacidada.org.br


4 - CAMPANHA PELO LIMITE DOS 
JUROS NO BRASIL – PLP 104/2022



VOCÊ JÁ ESTÁ 
PARTICIPANDO?

ACESSE 

DIVULGUE

PARTICIPE

https://auditoriacidada.org.br
/limite-dos-juros/

Auditoria Cidadã da Dívida lançou Campanha para 
LIMITAR JUROS NO BRASIL

https://auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros/
https://auditoriacidada.org.br/limite-dos-juros/


https://auditoriacidada.org.br/
vote-na-enquete-oficial-da-
camara-e-declare-apoio/

https://auditoriacidada.org.br/vote-na-enquete-oficial-da-camara-e-declare-apoio/
https://auditoriacidada.org.br/vote-na-enquete-oficial-da-camara-e-declare-apoio/
https://auditoriacidada.org.br/vote-na-enquete-oficial-da-camara-e-declare-apoio/


CAMPANHA PELO LIMITE DOS JUROS NO 
BRASIL – PLP 104/2022

• O PLP 104/2022 se encontra na
Comissão de Finanças e Tributação
(CFT) da Câmara dos Deputados.

• Depois segue para a Comissão de
Constituição e Justiça, depois para
o Plenário, depois ao Senado.

• Se encontra apensado ao PLP
52/2003.

• Relator: Julio Cesar (PSD/PI) –
reeleito

• Aguardando a definição dos
membros da CFT e o reinício dos
trabalhos da Comissão em 2023.



CAMPANHA PELO LIMITE DOS JUROS NO 
BRASIL – PLP 104/2022

Dia 23/11/2022 a CFT
aprovou Requerimento
para a Realização de
Audiência Pública para
debater o PLP 104/22.

Com o final da legislatura,
o Requerimento perde a
sua validade, mas deve
ser reapresentado logo
que a CFT reiniciar os
trabalhos em 2023.



5 - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE 
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA 

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA 

Doações podem ser feitas de vária formas:

ü PIX 12537204000145

ü Pagamento recorrente no cartão de crédito:
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/ajude-a-financiar-a-acd/

ü PagSeguro:
https://auditoriacidada.org.br/doacao/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/ajude-a-financiar-a-acd/
https://auditoriacidada.org.br/doacao/


6 - APOIO AOS ESTUDOS DO OBSERVATÓRIO DE 
FINANÇAS E ECONOMIA DE FRANCISCO E CLARA 

PADRE THIERRY LINARD, VINCULADO À 
COMISSÃO BRASILEIRA JUSTIÇA E PAZ 

(ORGANISMO DA CNBB)
• Participação em grupos de pesquisa. Ver minicurso “Quem financia o 

Estado e quem se beneficia do gasto público” Parte I
https://auditoriacidada.org.br/video/minicurso-aula-1-quem-financia-o-
estado-e-quem-se-beneficia-com-o-gasto-publico/ e Parte II 
https://auditoriacidada.org.br/video/minicurso-aula-2-quem-financia-o-
estado-e-quem-se-beneficia-com-o-gasto-publico/

• Divulgação da cartilha círculos bíblicos “Auditoria da Dívida Pública: 
vamos fazer?” produzida pela CNBB 
https://www.edicoescnbb.com.br/produto/circulos-biblicos-auditoria-
da-divida-publica-vamos-fazer--70285

https://auditoriacidada.org.br/video/minicurso-aula-1-quem-financia-o-estado-e-quem-se-beneficia-com-o-gasto-publico/
https://auditoriacidada.org.br/video/minicurso-aula-1-quem-financia-o-estado-e-quem-se-beneficia-com-o-gasto-publico/
https://auditoriacidada.org.br/video/minicurso-aula-2-quem-financia-o-estado-e-quem-se-beneficia-com-o-gasto-publico/
https://auditoriacidada.org.br/video/minicurso-aula-2-quem-financia-o-estado-e-quem-se-beneficia-com-o-gasto-publico/
https://www.edicoescnbb.com.br/produto/circulos-biblicos-auditoria-da-divida-publica-vamos-fazer--70285
https://www.edicoescnbb.com.br/produto/circulos-biblicos-auditoria-da-divida-publica-vamos-fazer--70285


Muito grata
Maria Lucia Fattorelli


