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Apresentação

A insuficiência de poupança interna para financiar os investi-
mentos necessários ao País é reconhecidamente um dos principais 
fatores para o baixo crescimento experimentado nas últimas déca-
das. Por outro lado, estima-se que mais de R$ 100 bilhões encon-
tram-se depositados ilegalmente por brasileiros no exterior, valores 
que não são facilmente expropriados por meios judiciais. 

Com o objetivo de enfrentar essa questão, foram apresentados 
dois Projetos de Lei, o PL nº 113/03, de autoria do Deputado Luciano 
Castro, e o PL nº 5.228/05, de autoria do Deputado José Mentor.

Ambas as proposições buscam promover o repatriamento de 
recursos depositados no exterior, detidos por pessoas físicas ou 
jurídicas, respectivamente residentes ou sediadas no Brasil. Infere-se 
que a saída desses recursos ocorreu sobretudo em razão do quadro de 
instabilidade econômica aliado à elevada carga tributária, situação 
que vem sendo modificada nos últimos anos, pois o País tem dado 
mais estabilidade às suas instituições políticas e jurídicas, bem como 
pelo esforço empreendido em prol da redução da carga tributária. 
Em vista dessa nova conjuntura econômica, vem-se delineando 
uma realidade favorável à manutenção desses recursos no Brasil.

O Seminário sobre Repatriamento de Capitais foi idealizado com o 
objetivo de promover a discussão para se conhecer o posicionamento 
de representantes de diversas entidades interessadas ou especialistas 
na matéria abrangida pelos Projetos de Lei nº 113/03 e 5.228/05, 
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a fim de levar a discussão para além dos limites do Parlamento, 
integrando a sociedade ao debate das propostas.

Os Projetos de Lei estão sendo relatados pelo Deputado Aelton 
Freitas, que requereu a realização do Seminário após verificar que 
o assunto, além de complexo, apresenta implicações econômicas e 
legais abrangentes, entendendo que o País não pode se furtar à dis-
cussão dos aspectos positivos e negativos de medidas para repatria-
mento de capitais internacionais como as adotadas por países como 
México, Itália, Alemanha e Turquia, com êxitos variáveis. Assim, é 
de fundamental importância a participação desta Casa Legislativa 
no debate para o aprimoramento das proposições que podem até 
mesmo influenciar o crescimento do País a médio prazo.

Deputado PEDRO EUGÊNIO
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
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REQUERIMENTO Nº 108 DE 2007 
(DO SR. AElTON FREITAS)

Requer a realização de seminário, para a promoção de 
amplo debate sobre a conveniência e a oportunidade de 
promover-se o repatriamento de recursos depositados no 
exterior, detidos por pessoas físicas ou jurídicas, respectiva-
mente residentes e sediadas no país, objeto dos Projetos de 
lei n° 113, de 2003, de autoria do Dep. luciano Castro, e 
n° 5.228, de 2005, de autoria do Dep. José Mentor.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, venho requerer a Vossa Excelência a realização 
de seminário para a promoção de amplo debate sobre a conveniência e 
a oportunidade de promover-se o repatriamento de recursos deposita-
dos no exterior, detidos por pessoas físicas ou jurídicas, respectivamente 
residentes e sediadas no país, objeto do Projeto de lei n° 113, de 2003, 
de autoria do Dep. luciano Castro, n° 5.228, de 2005, de autoria do 
Dep. José Mentor, cujas relatorias me foram designadas.

Visando provocar a manifestação de uma ampla diversidade de pontos 
de vista, propomos que sejam convidados como expositores e debatedo-
res no seminário, a realizar-se nas dependências da Câmara dos Depu-
tados na segunda semana do mês de dezembro próximo, representantes 
indicados pelas seguintes entidades:

1) Confederação Nacional da Indústria – CNI

2) Confederação Nacional da Agricultura – CNA

3) Confederação Nacional do Comércio – CNC

4) Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN
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5) Força Sindical

6) Central Única dos Trabalhadores – CUT

7) CNTC

8) Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT

9) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/CF

10) Associação dos Magistrados do Brasil – AMB

11) Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – 
CONAMP

12) Conselho Federal de Economia – COFECON

13) Fundação Getúlio Vargas

14) FIPE

15) IBEMEC

16) Sílvia Faria – Diretora Executiva da TV Globo no DF

17) Cláudia Safatle – Jornal Valor Econômico

18) Gustavo Franco 

19) Ribamar Oliveira – Jornal o Estado de São Paulo

JUSTIFICAÇÃO

A insuficiência de poupança interna é reconhecidamente um dos prin-
cipais fatores para o baixo crescimento experimento pelo país nas úl-
timas décadas. Por outro lado, estima-se que mais de R$ 100 bilhões 
encontram-se depositados ilegalmente por brasileiros no exterior, com 
grandes dificuldades de expropriação por meios judiciais.

Deste modo, o país não deve se furtar à discussão dos aspectos positi-
vos e negativos de medidas para repatriamento de capitais internacionais, 
como as adotadas por países como México, Itália, Alemanha, Turquia e 
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Cazaquistão, com êxitos variáveis. Assim, é de fundamental importância 
a participação desta Casa legislativa no debate sobre este tema relevante, 
que pode mesmo influenciar o crescimento do país no médio prazo.

Sala da Comissão, em 14 de novembro de 2007.

Deputado AElTON FREITAS
(PR – MG)
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Seminário Repatriamento de Capitais

Autores e relator das Proposições

Deputado José Mentor, autor do Pl nº 5.228/05,  
Deputado Aelton Freitas, relator das proposições e o 
Deputado luciano Castro, autor do Pl nº 113/03.
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Programação

Dia: 8/5/08

Horário: das 9 às 17h

Local: Plenário 2 – Anexo II da Câmara dos Deputados

1ª Mesa das 9 às 12h   
Empresários, Sociedade e o Repatriamento 

Sr. Osíris de Azevedo Lopes Filho, Presidente da Comissão 
Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB; 

Sr. Luiz Henrique Maia Bezerra, Assessor da Presidência da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp;

Sr. Márcio Ferro Catapani, Juiz Federal Substituto da Asso-
ciação dos Juizes Federais – Ajufe;

Sr. Cláudio Finkelstein, Professor de Direito Internacional da 
PUC/SP, representando a Confederação Nacional do Turismo – CNTur;

Sr. Gustavo Amaral, Advogado da Confederação Nacional da 
Indústra – CNI; e

Sr. Cácito Augusto de Freitas Esteves, Advogado da Divisão 
Jurídica da Confederação Nacional do Comércio – CNC.

2ª Mesa das 14 às 17h   
Trabalhadores, Sociedade e o Repatriamento

Sr. José Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público – Conamp;

Sr. Juíz Kéops de Vasconcelos Vieira Pires, Juiz da 1ª Vara 
da Comarca de Esperança/PB e membro da Associação dos Magis-
trados do Brasil – AMB; 
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Sr. Quintino Marques Severo, Secretário Geral Nacional da 
Central Única dos Trabalhadores – CUT;

Sr. Domério Nassar de Oliveira, Assessor Econômico da 
União Geral dos Trabalhadores – UGT; e

Sr. Luciano Martins Lourenço, Assessor do Presidente da 
Força Sindical.
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1a Mesa 
Empresários, Sociedade e o Repatriamento

Márcio Ferro Catapani, Osíris de Azevedo lopes 
Filho, Deputados José Mentor,

 Aelton Freitas e luciano Castro; Cláudio Finkelstein, 
Cácito Augusto de Freitas Esteves e Gustavo Amaral. 
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A seguir, apresenta-se a gravação transcrita do Seminário Repa-
triamento de Capitais, elaborada pelo Departamento de Taquigrafia, 
Revisão e Redação (DETAQ), na qual estão incluídas as exposições 
dos convidados e o debate dos parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Está aberto 
o presente seminário destinado a discutir o repatriamento de ca-
pitais, resultado da aprovação do Requerimento nº 108, de 2007, 
de autoria do Deputado Aelton Freitas. O objetivo do seminário é 
promover amplo debate sobre a conveniência e a oportunidade de 
se promover o repatriamento de recursos depositados no exterior, 
detidos por pessoas físicas ou jurídicas, respectivamente, residentes 
e sediadas no País. 

Para melhor execução dos trabalhos, o evento será dividido em 
duas Mesas. A primeira Mesa, das 9h às 12h, com o tema Empresá-
rios, sociedade e o repatriamento; e a segunda, das 14h às 17h, com o 
tema Trabalhadores, sociedade e o repatriamento.

Senhoras e senhores, o Plenário ainda está por receber muitos 
dos seus participantes e existe a tradição de raramente conseguir-
mos iniciar os eventos no horário aprazado, tradição essa que, com 
certeza, recomendaria que esperássemos mais um pouco para ter-
mos a presença dos ilustres convidados, os painelistas e, com desta-
que, o nosso querido Deputado José Mentor. 

Entretanto, tomo a iniciativa aparentemente descortês de 
começar o seminário ainda tão cedo por conta de um motivo que é 
exatamente ao contrário do aparente. Quando combinamos com o 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

22
Repatriamento de Capitais

Deputado Aelton Freitas e com o Deputado José Mentor de realizar 
este seminário, disse que faria questão de estar na abertura do mesmo 
na condição de Presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Mas 
alguns afazeres da política me obrigam a ir para Recife, acompanhando 
a comitiva do Exmo. Sr. Ministro da Cultura, Gilberto Gil, que lá 
estará hoje cumprindo agenda. De modo que estarei embarcando 
daqui a 15 minutos e terei pela frente o desafio de vencer o trânsito 
sem permitir que haja qualquer infração de velocidade. 

Assim sendo, abro este seminário para fazer algumas considera-
ções que constarão dos Anais deste encontro e, em seguida, passarei 
a Presidência dos trabalhos ao Deputado Aelton Freitas, autor do 
requerimento, que, se assim entender, poderá suspender a reunião 
por alguns minutos aguardando a chegada dos painelistas e do pú-
blico para, então, dar início à reunião num horário mais condizente 
com a presença das pessoas neste plenário.

Mas quero deixar registrado que nosso compromisso com esta 
reunião é justamente firmar duas questões. A primeira é que, à fren-
te da Comissão de Finanças e Tributação, com o apoio de todos os 
colegas que dela participam, dentre os quais o querido Deputado 
Aelton Freitas, temos entendido a importância de realizarmos semi-
nários estruturantes, embora seja possível realizarmos seminários 
aqui e acolá sobre temas interessantes que não tenham a capacida-
de de gerar conseqüências. Contudo, este seminário, o primeiro dos 
que aprovamos no Plenário, tem exatamente essa característica, ou 
seja, está lastreado e baseado em matérias que tramitam na Casa. 
Trata-se de projetos de lei, de autoria dos Deputados José Mentor e 
Luciano Castro, sobre a questão do repatriamento. 

Portanto, não teremos uma discussão acadêmica sobre repatria-
mento, mas um debate muito objetivo sobre assunto que poderá 
e deverá gerar conseqüências na aceleração e no aperfeiçoamento 
desse projeto, ouvindo a sociedade e os atores, todos convidados 
para as duas Mesas e distribuídos entre empresas, representantes de 
segmentos empresariais, representantes de segmentos da sociedade 
civil organizada e representantes de jornalistas especializados em 
cobrir esse tipo de matéria. 

Portanto, trata-se de assunto extremamente relevante, além do 
aspecto de ser um seminário enquadrado naquilo que queremos ver 
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acontecer diversas vezes ao longo do ano na Comissão, que é trazer 
uma solução para o repatriamento de capitais e garantir, eviden-
temente com todas as salvaguardas, que o bom senso indique que 
elas sejam tomadas a fim de defender o interesse público. Conse-
guir isso será uma façanha das mais importantes, que, com certeza, 
irá dignificar esta Casa, em particular, a Comissão de Finanças e 
Tributação, onde hoje tramitam esses projetos. 

Dito isso, passo a Presidência dos trabalhos ao Deputado Ael-
ton Freitas. 

Muito obrigado a todos e me perdoem por ter de me retirar. Su-
cesso e bom seminário. Espero que, ao final, tenhamos uma série de 
elementos que nos permitam avançar nesse assunto no âmbito dos 
projetos que tramitam na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Agradeço muito 
ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o nobre Deputa-
do Pedro Eugênio, a presença, principalmente a pontualidade. Peço 
desculpas aos nossos convidados pelo atraso desta sessão, até porque, 
ontem, delongou bastante a sessão no plenário da Câmara. Todos 
têm muitos afazeres, mas o Deputado José Mentor já avisou que está 
chegando, assim como o nosso Líder, Deputado Luciano Castro. 

Então, com permissão do Presidente Pedro Eugênio e dos Srs. con-
vidados, gostaria de suspender a sessão por 10 minutos, ao término 
dos quais, espero que pontualmente comecemos nosso seminário.

Agradeço à presença de todos e declaro suspensos os trabalhos 
por 10 minutos.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Está aberto o 

presente seminário destinado a discutir repatriamento de capitais.
Convido um dos autores do projeto de lei que tramita nesta 

Casa, Deputado José Mentor, a tomar assento ao nosso lado. Peço a 
compreensão de todos pelo atraso do outro autor, cujo assessor nos 
avisou que ele está no engarrafamento do trânsito. Logo, nosso Lí-
der, Deputado Luciano Castro, também virá nos visitar e trazer um 
abraço aos convidados. Aproveito para agradecer também à presen-
ça ao nobre Deputado Arnaldo Jardim.
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Solicito à assessoria e aos convidados que reservem apenas a pri-
meira fileira para alguns Parlamentares, que, tenho certeza, passa-
rão por esta Comissão. Mas, da segunda em diante, todos podem 
ficar à vontade e ocupá-las para estarem mais próximos da Mesa 
Diretora, inclusive, a assessoria. 

O objetivo do seminário, conforme anunciado pelo Presidente 
da Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Pedro Eugênio, é 
promover amplo debate sobre a conveniência e a oportunidade de 
se promover o repatriamento de recursos depositados no exterior 
detidos por pessoa física ou jurídica, respectivamente, residentes e 
sediadas no País.

Vamos fazer duas Mesas para melhor execução dos trabalhos. A 
desta manhã, que se inicia agora, e nosso intuito é terminá-la antes 
do meio-dia, traz o tema Empresários, sociedade e repatriamento.

Convido o nobre Líder do meu partido, Deputado Luciano Cas-
tro, também autor do projeto de lei do repatriamento, para nos 
fazer companhia nesta mesa. 

Dando prosseguimento, convidamos para compor a Mesa: o Sr. 
Osíris de Azevedo Lopes Filho, Presidente da Comissão Especial de 
Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil; o Sr. Luiz Henrique Maia Bezerra, Assessor da Presidên-
cia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp; o 
Sr. Márcio Ferro Catapani, Juiz Federal, representando o Sr. Wal-
ter Nunes Silva Júnior, Presidente da Associação dos Juízes Federais –  
Ajufe; o Sr. Cláudio Finkelstein, Professor de Direito Internacional 
da PUC, São Paulo, representando a Confederação Nacional do Tu-
rismo – CNTUR; o Sr. Gustavo Amaral, Advogado, representando o 
Sr. Armando Monteiro, Presidente da Confederação Nacional da In-
dústria – CNI; o Sr. Cácito Augusto de Freitas Esteves, Advogado da 
Divisão Jurídica da Confederação Nacional do Comércio – CNC.

Esclareço aos ilustres convidados e aos Srs. Parlamentares que o 
seminário está sendo gravado para posterior transcrição e, por isso, 
solicito que falem ao microfone.

Para melhor condução dos trabalhos, informo que os exposito-
res terão até 15 minutos, prorrogáveis a juízo da Comissão, não 
podendo ser aparteados. Somente após a exposição dos convidados 
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passaremos ao debate. O autor do requerimento terá 10 minutos 
para interpelação. E após as exposições, passaremos aos debates.

Os Deputados inscritos para interpelarem os expositores pode-
rão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo 
de 3 minutos, tendo os intercalados igual tempo para responder, 
facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo.

Serão autorizadas inscrições com os seguintes critérios, de prefe-
rência: autor do requerimento, Deputados membros da Comissão e 
demais Parlamentares.

Primeiramente, passo a palavra ao autor de um dos projetos de 
lei, o nobre Deputado Luciano Castro, a quem agradecemos a pre-
sença. Sabemos como está sua agenda. Inclusive, pediu à TV Câmara 
para dar um tempinho, uma vez que tem agora um compromisso 
na televisão, porque está aqui participando conosco da abertura 
deste seminário. 

O outro autor é o Deputado José Mentor.
Com muita satisfação, na condição de Relator e autor do reque-

rimento na Comissão de Finanças e Tributação para que este semi-
nário acontecesse, agradeço a presença aos nossos convidados, à 
platéia e à assessoria da Casa.

Com a palavra o nobre Deputado Luciano Castro.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Bom dia a todos. 

Sr.Presidente, Deputado Aelton Freitas; meu querido amigo, Depu-
tado José Mentor, também autor da proposta; senhores palestrantes, 
é importante discutirmos esse tema, o qual já foi tratado na Casa. 
O Governo recuou em termos de adotar ou de aprovar um proje-
to nesse sentido, mas agora tratamos esse assunto com o Ministro 
Mantega, no intuito de examinarmos a possibilidade de aprovação 
de um projeto – tanto o de minha autoria, quanto o do Deputado 
José Mentor – que atenda também às conveniências do Governo.

Já que há aqui inúmeros palestrantes, profundos conhecedores 
desta matéria, que poderão, efetivamente, aprimorar ou melhorar, 
sem dúvida, o texto, deixo aqui, meu caro Deputado José Mentor, 
algumas efetivas preocupações, que me chegaram, a respeito disso.
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Primeiro, o País atingindo um grau de investimento, há uma ex-
pectativa de um fluxo maior de capitais, de um ingresso de dólares 
bem acima do que o Brasil recebe hoje.

A pergunta que se faz num primeiro momento, e poderá ficar 
aqui para o debate, é se um projeto dessa magnitude vai, sem dúvi-
da, também repatriar dólares num volume bastante substancial, o 
que, efetivamente, cria lastros interessantes para o Governo. Mas, 
de alguma forma, há dúvidas, por exemplo, sobre a efetiva expan-
são de base monetária; pode acontecer uma expansão de base mo-
netária, fazendo com que o Governo possa perder o controle. E há 
uma preocupação de que isso possa levar também a um desequilí-
brio maior do câmbio. Essas preocupações têm-nos obrigado a uma 
reflexão maior. 

No entanto, o que, na realidade se propõe é que o Governo tome 
conhecimento e assuma todo esse patrimônio lá fora, muitas vezes 
sem necessidade de internar todo esse dinheiro aqui de uma vez. 
Isso pode ser feito de forma parcelada. Não precisa ser feito de uma 
vez. Instituições, empresas ou pessoas físicas que têm um volume 
substancial de recursos lá fora podem declará-los amparados no 
projeto, na lei. Com isso, esse repatriamento seria feito de forma 
parcelada, 3, 4, 5 anos, não havendo necessidade de fazê-lo de for-
ma imediata. Isso garantiria ao Governo conhecer o que estaria à 
disposição; daria, de imediato, ao Governo esse somatório nos seus 
lastros cambiais, e o Governo faria isso de forma controlada, a fim 
de resguardar, inclusive, toda essa questão cambial, monetária que 
o Governo precisa cuidar.

De qualquer forma, Presidente Aelton Freitas, deixo essas obser-
vações para que sejam aprofundadas no debate. São preocupações 
que me têm chegado, e acho que este é o momento de se aprimorar 
o projeto, buscando que ele atenda aos interesses nacionais, que 
atenda aos interesses de todos aqueles que, de alguma forma, tam-
bém querem se beneficiar, enfim, encontrarmos uma equação que 
seja mais justa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – A Presidência 

agradece a V.Exa a presença, o pronunciamento, a explanação e 
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principalmente o sacrifício para estar aqui nesta manhã. Nós, do 
seu partido e seus liderados, temos conhecimento desse esforço.

O mesmo digo ao nobre Deputado José Mentor, a quem passo, 
de imediato, a palavra para suas considerações.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Bom dia a todos.
Sr. Presidente Aelton Freitas, Deputado Luciano Castro, demais 

palestrantes, vou tomar a liberdade de utilizar alguns minutos, cor-
roborando bastante o que disse o Deputado Luciano Castro, o qual 
tem até precedência, porque o projeto mais antigo na Casa é o de 
V.Exa. Mas há outras iniciativas, do Senador Marcelo Crivella, co-
nhecidas do Deputado Luciano Castro. Fomos informados de que 
o Senador Delcidio Amaral também está estudando um projeto no 
mesmo sentido.

Acho que isso demonstra a importância do tema e, mais do que 
isso, a visão plural que ele tem de ter, uma visão que vai defender 
o nosso País. Não essa ou aquela visão, esse ou aquele partido, esse 
ou aquele Parlamentar.

A iniciativa tem fundamento, e numa CPI muito polêmica, mui-
to polarizada, e que restou, em termos de conclusão final, sem re-
latório, tive a oportunidade de apresentar, na condição de Relator, 
uma proposta de parecer para ser aprovada.

Essa CPI gerou, inicialmente, um primeiro efeito: demonstrou a 
desarticulação, a falta de contato dos vários órgãos envolvidos, des-
de a normatização até a repressão à lavagem, ao crime organizado e 
aos efeitos que isso traz ao nosso País. Hoje temos a Estratégia Nacio-
nal de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Encla.

O primeiro grande efeito da CPI do Banestado, portanto, foi de-
monstrar essa desarticulação. Havia as escaramuças, com força-ta-
refa, que juntava Polícia Federal e Ministério Público, mas, depois, 
conseguimos juntar todos os órgãos: Ministério Público, Banco 
Central, COAFI, enfim, todos com suas especificidades, e cada um 
deles articulando uma estratégia no Brasil.

Ela trouxe outros efeitos – e eu tenho certeza de que um deles 
foram as proposições que estamos discutindo agora, a do Deputado 
Luciano, a minha, a do Senador Crivella, a do Senador Delcídio. 
Todas iniciativas de 2003. 
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Acho que há aqui uma fundamentação. O Deputado Luciano 
tocou em alguns aspectos, e eu quero pedir licença para destacar 
alguns outros e jogar um pouquinho mais de tinta, porque o mo-
mento nunca foi tão oportuno no nosso País para esse debate.

É um tema difícil, complicado sob o ponto de vista técnico e, 
principalmente, sob o ponto de vista político e com certeza trará 
reações na sociedade. A iniciativa do Deputado Aelton em fazer 
este debate público ganha maior importância exatamente por 
permitir o aprofundamento do tema – e é uma atitude corajosa 
debatê-lo publicamente.

De um lado, temos de entender que o País viveu anos e anos com 
instabilidade econômica monstruosa, grande inflação e crescente 
carga tributária para sustentar os gastos do Estado. Foram suces-
sivos planos econômicos, expurgos que até hoje estão nos Tribu-
nais para serem resolvidos, inflação galopante, enfim, uma situação 
muito difícil, e muitas pessoas foram buscar, quer na sonegação 
fiscal, quer na segurança, outras plagas para sustentar e depositar 
seus recursos e seu patrimônio.

É evidente que há também aqueles que buscaram um lucro mais 
fácil, mas temos de entender o conjunto da situação hoje, para po-
der enxergar os mecanismos criativos que foram desenvolvidos. A 
CPI do Banestado foi pródiga em localizar mecanismos, de “fatura-
mento pink” a “subfaturamento meia-nota”, enfim, coisas criativas, 
obras de engenharia, como a operação a cabo feita pelos doleiros, 
realizadas pelo Estado. É uma criatividade muito grande.

O fato é que há situações que precisam ser conhecidas, para que 
esse debate possa ser aprofundado. Numa audiência, disse-me um 
médico que exerceu por 45 anos a sua profissão: “Deputado, eu fiz 4 
vezes a minha aposentadoria: a primeira, o cruzado tomou; a segunda, 
o Collor confiscou; a terceira, o Bresser fez não sei o quê; a quarta, eu 
levei para fora, porque aí eu vou ficar imune, e é dinheiro que eu tenho 
declarado no Imposto de Renda, paguei imposto etc., mas achei a forma 
de garantir a minha aposentadoria”. Era um dinheiro quente, como se 
fala na linguagem mais vulgar, que ele esfriou, botou para fora, por 
intermédio de doleiros.

Há outros, que disseram: “Olha aqui, o meu nome aparece aqui, 
quinhentos dólares, mil dólares. Por quê? O meu filho fez intercâmbio, e 
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eu fui ao Banco do Brasil para fazer uma remessa de 500 dólares, e o ban-
co me cobrou 100 dólares para mandar 500. Como eu vou pagar 20% do 
que eu estou mandando? E o próprio gerente falou: ‘passa ali na esquina, 
na casa de turismo, que você vai mandar os mesmos 500 e vai gastar 20 
dólares’.” E ele foi à casa de turismo e mandou o dinheiro. Quantos e 
quantos agiram dessa maneira, com os filhos estudando fora?!

Claro que existem outras situações, como viagens. Os limites são 
irreais para que os brasileiros possam viajar; por isso, eles acabam 
buscando no mercado paralelo a garantia de sucesso na viagem. É 
claro que existem as coisas maiores, como as contas offshore, em 
que a sonegação fiscal, enfim, outras práticas, vão buscar guarida 
para garantir seus recursos.

O fato é que todos esses mecanismos acabam alimentando o 
mercado paralelo e a evasão de divisas; quer a instabilidade econô-
mica, quer a inflação, quer mesmo a crescente tributação, a cres-
cente carga tributária que o País viveu nesses últimos anos acabam 
incentivando essas práticas.

Estamos num mundo globalizado. E o Brasil, a par de estar viven-
do um momento mais otimista e com perspectivas de melhora na 
sua economia, ainda é um país pobre, carente de poupanças inter-
nas e externas, tanto que ainda busca financiamentos no mercado 
internacional, pagando juros altos, atraindo capitais pagando juros 
internamente também elevados. O Brasil necessita de investimen-
tos públicos e privados e de tecnologia; enfim, é um país carente e 
precisa de investimento na produção e na infra-estrutura – e é disso 
que se trata quando vamos discutir esse lado do projeto.

O Deputado Luciano Castro, na fundamentação do seu projeto, 
fala em 30 bilhões – mais um motivo que me faz lembrar da CPI 
do Banestado, porque a Polícia Federal localizou no Banestado 32 
bilhões de dólares de evasão. Só no Banestado. A jornalista Cláudia 
Safatle fala, de maneira conservadora, em 80 bilhões de dólares. 
O Senador Marcelo Crivella fala em cifras enormes. E eu vou dizer 
o número que corria na CPI do Banestado: entre 90 bilhões e 150 
bilhões de dólares, valores de propriedades de brasileiros no exte-
rior. Claro que é um cálculo muito empírico, sem fundamentação, 
porque não é fácil, são estimativas que se faz e que levam a essa 
avaliação.
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O fato é que a proposta aqui, tanto a do Deputado Luciano quan-
to a do Senador Crivella, e com certeza a do Senador Delcídio e a 
nossa, faz um ajuste muito simples: o que muda na realidade? O 
proprietário do recurso continua o mesmo; o banco, pela globali-
zação, pode ser o mesmo. O que muda é só o país onde o dinheiro 
vai ser trabalhado. Hoje são Estados Unidos, Europa, Japão – e é 
claro que nenhum de nós se ilude acreditando que paraísos fiscais 
fazem qualquer movimentação financeira. Na realidade, eles cap-
tam o dinheiro e vão investir onde realmente o dinheiro pode gerar 
lucratividade, produzir renda.

Então, é isto: nós estamos mudando o país para o Brasil. O di-
nheiro que vier para cá poderá produzir efeitos importantes para a 
economia brasileira. Hoje, ele pode diminuir o risco e os juros que 
nós pagamos; pode produzir, com aumento de divisas, maior blin-
dagem; fortalecer o balanço nacional e, com isso, criar uma condi-
ção de melhor avaliação, até para investimentos futuros, aumentar 
as reservas; enfim, há uma série de benefícios imediatos. Há outros, 
porém, que são benefícios futuros e que temos de saber enxergar. 
Esses recursos poderão gerar maior arrecadação do Estado; sua apli-
cação e reaplicação no mercado financeiro, na produção, poderá 
render Imposto de Renda, aumentar a produção nacional, aumen-
tar o emprego, enfim, gerar mais desenvolvimento.

E estamos num patamar em que damos início a um período ava-
liado por muitos conhecedores do mercado como de crescimento 
sustentável para os próximos 10 ou 15 ou 20 anos. Imaginem, en-
tão, a importância de uma alavanca desse tipo no momento.

E aqui eu lembro, só para exemplificar, que o Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, num dado momento, foi obrigado a pedir 
30 bilhões de dólares ao FMI para enfrentar uma crise de ataque 
especulativo no mundo e para sustentar e estabilizar a economia 
brasileira. Vejam que estamos falando de 30 bilhões de dólares, o 
que pode ser 20% dos recursos que estão lá fora de brasileiros. 

Essa medida pode ser a alavanca que vai dar um upgrade mons-
truoso na nossa economia, nesse período.

Claro que, repito, é uma questão polêmica que temos de enfren-
tar. Eu já ouvi acusações do tipo: “Ah! Você quer anistiar bandido”. 
Não. Não quero anistiar bandido. Pelo contrário, o projeto exclui os 
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bandidos. Mas, pergunto: será que porque não existe repatriamento 
deixou de existir o crime organizado? Será que porque não existe 
repatriamento, deixou de existir sonegação fiscal? Não é o repatria-
mento que causa a bandidagem e nem o repatriamento fiscal. Na 
realidade, as outras condições é que estão apresentadas.

“Ah! Mas você vai beneficiar o sonegador”. Pergunto: aqueles que 
não têm sonegação no seu currículo estão pagando hoje o preço da 
dívida externa ou não estão? Estão pagando hoje a falta de recursos 
no Brasil ou não estão? Quanto custa, para aquele que é honesto, de-
cente e paga seus impostos, a existência dos outros que não pagam?

No empréstimo bancário, qual é a taxa de inadimplência que o 
banco cobra daquele que é um bom pagador?

Essa é a questão em que temos de pensar. Então, esse debate é 
que tem que ser feito sem a preocupação falso moralista de dizer: 
“Não estamos pensando em beneficiar”. Não, não é verdade. Estamos 
pensando em beneficiar o País, porque esse recurso vai alavancar, 
vai gerar benefícios não somente para esse setor da economia ou 
para outro, é para o País inteiro, é para os trabalhadores, para os 
empresários, para todo mundo, para o Estado. 

E é um momento, repito, importante, porque, de um lado, o 
País está vivendo fase de confiança interna e externa, ou seja, o 
Brasil é hoje internacionalmente respeitado. Internamente, já há 
demonstrações de sobra de que o Governo não está buscando saídas 
heterodoxas para resolver esse ou aquele problema; pelo contrário: 
respeita os contratos, mantém o câmbio flutuante, enfim, as coisas 
essenciais estão apresentadas. E, de outro lado, existe uma tratativa 
cada vez mais forte entre o Brasil e outros países no sentido de re-
primir a lavagem de dinheiro.

Isso começou muito em 11 de setembro de 2001, nos Estados 
Unidos, quando aquele país quis reprimir o terrorismo e o trânsito 
de recursos que financiam o terrorismo.

Então, é um momento propício para isso, porque manter dinhei-
ro no exterior hoje custa mais caro e tem um risco muito maior.

Portanto, sob todos esses aspectos, é uma iniciativa importante 
para a sociedade debater com serenidade, sem esse tom emocional 
– qualquer que seja ele, provocado por moralismo, de um lado, ou 
distanciamento da realidade, de outro.
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Acho que, mais uma vez, o Deputado Aelton Freitas está de pa-
rabéns por ter tido essa iniciativa de chamar pessoas importantes, 
conhecedoras do assunto para corrigir, aprofundar, aprimorar e 
– quem sabe? – contribuir mais ainda para esse projeto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, per-
mita-me externar mais uma preocupação. 

Temos hoje importante mesa de debate. Aqui estão, além de re-
presentantes da Federação das Indústrias, Juízes Federais e outras 
pessoas do mundo jurídico que, sem dúvida alguma, podem respal-
dar a proposta.

Esse projeto, nobre Deputado José Mentor, na realidade, só se 
torna viável se o optante, aquele que optar pela lei tiver o respaldo 
e as garantias da lei. Então, se as salvaguardas não estiverem claras 
e transparentes, ninguém faz a opção. Só fará a opção quem tiver 
protegido efetivamente pela lei e com essa salvaguarda. 

Então, o aprofundamento jurídico dessa questão é que vai, sem 
dúvida nenhuma, enriquecer esse debate e permitir ao nosso Presi-
dente, que é o Relator da matéria na Comissão de Finanças e Tribu-
tação, subsidiar essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Agradeço 
muito ao nobre Deputado José Mentor a explanação, agora com-
plementada pelo nobre Deputado Luciano de Castro. 

Agradeço ao Deputado João Oliveira, que também é membro ti-
tular da Comissão de Finanças e Tributação, a presença.

Quero deixar claro que esta Comissão, juntamente com os dois 
autores, tem procurado fazer todo um levantamento do que já hou-
ve na Itália, na Alemanha e no México, para que tenhamos subsí-
dios e tragamos à Comissão e também à população brasileira exem-
plos do que deu e do que não deu certo e se realmente é possível 
dar certo no País.

Passamos agora a palavra ao Presidente da Comissão Especial de 
Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, 
Dr. Osíris de Azevedo Lopes Filho.

O SR. OSÍRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO – Quero agrade-
cer o convite endereçado ao Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil para colaborar na discussão desse problema. 
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Dentro do temário apresentado, que é bem amplo, parece-me que 
o pronunciamento da Ordem dos Advogados do Brasil deve cingir-
se aos últimos temas apresentados: o desestímulo ao pagamento cor-
reto dos tributos; o valor da alíquota, que é uma anistia no sentido 
amplo para o repatriamento desses recursos existentes no exterior; 
os efeitos deseducativos da anistia criminal e tributária; e a legaliza-
ção, repatriamento e controle de recursos ilegais no exterior.

Falta aqui, nesse elenco de pontos a serem observados, uma abor-
dagem constitucional. Quem consultar o art. 37 da Constituição do 
Brasil verá direcionado para o Poder Público um elenco de princípios. 
São os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Presidindo toda essa concepção constitucional, há o princípio da 
igualdade, que é o princípio básico que ilumina toda a Constituição 
e orienta as suas formulações.

Toda vez que se estabelece uma discriminação favorecendo um de-
terminado interesse, essa discriminação só é aceita em função do prin-
cípio da isonomia ou da igualdade quando tem um fundamento cons-
titucional. Quer dizer, a discriminação estabelecida por um projeto de 
lei ou em uma lei é constitucional quando apoiada na Constituição, ou 
em algum outro subprincípio estabelecido na Constituição.

A mim me estranha que se imagine constitucional um tratamen-
to favorável a quem descumpriu a lei do País, e uma regra funda-
mental ao interesse nacional: aplicar no País os recursos obtidos 
aqui. Quer dizer, essa proposta de repatriamento com benefício fis-
cal vulnera o princípio da isonomia porque estabelece uma discri-
minação não amparada pela Constituição, sem apoio na Constitui-
ção, e vulnera o princípio da moralidade. 

Quer dizer, há um traidor dos interesses nacionais que coloca os 
recursos no exterior. Aí o legislador, num pragmatismo fantástico, 
num oportunismo imoral, apresenta projeto de lei no Congresso 
Nacional, o Presidente da República sanciona essa lei e se começa a 
criar um paraíso fiscal para as pessoas que puseram recursos decor-
rentes de atividade criminosa no exterior, porque inequivocamente 
houve uma sonegação de tributos no caso que constitui crime. Afo-
ra outros ilícitos que possam ter ocorrido. 

Também me impressiona o desconhecimento da realidade tribu-
tária do País. Eu ouvi o Deputado José Mentor falar – aliás, não sei 
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se foi o Deputado, mas um dos dois Deputados que se pronuncia-
ram – que já conversou com o Ministro da Fazenda e que há um cer-
to interesse na aprovação, deste projeto. Eu tenho minhas dúvidas 
se esse investidor criminoso no exterior vai querer trazer os recur-
sos para cá em face da criação, por este Governo Federal, do motel 
Brasil. Criou-se na legislação brasileira o motel Brasil, por meio da 
Medida Provisória nº 281, de 15 de fevereiro de 2006, transformada, 
convertida na Lei nº 11.312, de 27 de junho de 2006. 

O que é o motel Brasil? Ele permite a investidores residentes no 
exterior remeterem, fazerem remessas para o Brasil e aplicarem na 
compra de títulos públicos com alíquota zero no Imposto de Renda 
referente aos juros correspondentes. Quer dizer que se estabeleceu 
exatamente para esse capital que está lá, são depósitos de brasilei-
ros, o depositante brasileiro no exterior entra em um fundo, esse 
fundo aplica no Brasil, estaciona no chamado motel Brasil, dá-se 
uma “trepadinha” no interesse nacional e, no dia seguinte, sai sem 
pagamento do tributo referente ao ganho obtido. 

Quer dizer, o Governo Lula já previu, e foi aprovado aqui no 
Congresso Nacional, uma lei que dá uma situação prazerosa para 
esse capital brasileiro que está no exterior. Ele está lá, participa de 
fundos de investimentos, vem aqui para o Brasil, é acolhido no mo-
tel Brasil e cria um problema. 

Fico impressionado como é que um governo de formação popu-
lista, não diria de esquerda, porque isso já foi renegado, mas com 
formação populista, eleito por partido do povo, cria pela primeira 
vez no País uma inversão das coisas. Eu sempre vi o estrangeiro 
pedir, em nome da isonomia, tratamento semelhante ao do brasi-
leiro. O Governo Lula, ao sancionar essa lei, inverteu as coisas. O 
brasileiro vai pedir exatamente o tratamento idêntico ao residente 
no exterior, porque se o brasileiro, pela regência da lei do Imposto 
de Renda, aplicar em um título público vai pagar Imposto de Renda 
sobre juros que auferir. Mas se o estrangeiro, residente no exterior, 
mesmo sendo brasileiro – que é a hipótese que eu estava mencio-
nando –, aplica aqui, tem alíquota zero no Imposto de Renda sob 
os ganhos que tenha nessas aplicações. Quer dizer, um partido de 
origem popular, inverte o sentido da isonomia, de um brasileiro 
ter que pedir tratamento igual ao do estrangeiro. Realmente é uma 
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inovação jurídica, de o brasileiro postular tratamento igualitário ao 
do estrangeiro. 

Então, eu penso que essa proposta de anistia tributária no sentido 
amplo, está mal fundamentada, porque anistia, em Direito Tributá-
rio, que tem a mesma origem penal, se refere apenas às penalidades 
aplicáveis. Ela extingue a penalidade aplicável, mas não o crédito 
tributário propriamente dito referente ao tributo devido. 

Os jornalistas chamam de anistia esse tratamento favorável. Mas 
na técnica tributária ela tem um conceito bem estrito. Então, é uma 
extinção do crédito tributário, mas vinculada à penalidade apenas. 
Ela não alcança o montante do tributo.

Bem, lendo as exposições de motivos fiquei espantado, porque 
uma exposição de motivos fala que há no exterior – claro que isso 
são estimativas – 30 bilhões desses recursos de titularidade de cri-
minosos brasileiros que lá depositaram seu dinheiro. Outros falam 
em mais de 100 milhões. Acho que é o que consta da exposição de 
motivo do Deputado José Mentor. Afinal, quanto é? É uma previ-
são? É muito elástica a estimativa desses recursos.

O que me horroriza em um governo democrático em pleno Es-
tado de Direito é se passar atestado de imbecilidade para o bom 
contribuinte. Isso é altamente deseducativo, porque funcionando 
a administração tributária razoavelmente – e está funcionando ra-
zoavelmente – se atrai evasores tributários e sonegadores dando 
um tratamento benéfico a eles. Isso é um atestado, com firma re-
conhecida pelo Congresso Nacional e pela sanção do Presidente da 
República, de que o bom contribuinte é um imbecil em ter pago 
corretamente os tributos. 

Não é só um atentado à moralidade, o pior é o elemento desedu-
cativo ao bom contribuinte. E isso provoca uma reação em cadeia, 
porque sempre que houver um descumprimento da lei tributária, 
concedida uma anistia como se está sendo proposta, o cidadão que 
está em uma situação tributária irregular fica esperando que surja 
outra proposta de anistia.

Lembro-me, durante a ditadura militar na Argentina, que lá as 
anistias fiscais são chamadas de blanqueo. Quer dizer, um branco. 
Coloca-se um perdão e fica tudo branco, acaba com a ficha negra. 
E a Argentina era conhecida, na América Latina, como quase que 
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semanalmente aparecendo com uma proposta de blanqueo. Deses-
truturou-se a administração tributária. Parou-se de pagar o tributo 
aguardando-se o próprio blanqueo.

Depois de uma fase muito ampla no Brasil sem anistias, vem de 
novo uma anistia, principalmente quando a dívida pública brasilei-
ra no exterior está numa situação positiva, há mais dinheiro lega-
lizado em nome de residentes brasileiros no exterior do que o total 
da dívida pública com o exterior. 

Estamos numa situação em que não parece vantajoso trazer 
esses recursos do exterior pelos efeitos negativos que tem no País, 
principalmente quando o Ministro da Fazenda anuncia a criação de 
um fundo específico para neutralizar a política monetária do Banco 
Central. Demonstra-se publicamente o desarranjo entre o Banco 
Central e a orientação do Ministério da Fazenda, porque a política 
cambial e a política monetária do País devem ser coordenadas pelo 
Ministro da Fazenda. E ainda não foi estabelecida em nosso País 
a ampla autonomia do Banco Central, de divergir da autoridade 
da política do Governo Federal. Há uma autonomia de fato, mas 
não apoiada na lei. Aí, o Ministro da Fazenda diz: vamos fazer um 
fundo agora para operar a política cambial, comprar e manipular 
o preço do contravalor da moeda nacional. Bem finalizando, na 
opinião da OAB, essa proposta de anistia vulnera o princípio da 
moralidade e o princípio da isonomia, porque se estabelece uma 
discriminação sem apoio no nosso ordenamento constitucional. 
Finalmente, nos dois projetos que eu vi, o conceito jurídico desse 
favor fiscal está incompleto, porque a anistia tributária alcança 
apenas as penalidades e não o imposto devido, o crédito tributário 
relativo ao imposto devido. 

Dito isso, encerro a minha participação, agradecendo ao ilustre 
coordenador ao convite à OAB para ela se pronunciar sob o ponto 
de vista jurídico e constitucional a respeito da matéria. Não se 
trata de questão de conveniência, de oportunidades. Em nome 
da moralidade, deve ser lembrado que toda anistia configura um 
atestado de burrice dado pelo Poder Público, principalmente pelo 
Poder Executivo, ao bom contribuinte, por ter pago os tributos 
devidamente, legalizadamente. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Nós agradece-
mos a presença, a contribuição e a explanação de V.Exa. 

Passo a palavra ao Dr. Luiz Henrique Maia, Assessor da Presidên-
cia da Fiesp.

O SR. LUIZ HENRIQUE MAIA BEZERRA – Sr. Presidente, 
Deputado Aelton Freitas, autor do requerimento que possibilita a 
realização deste fórum importante para esta discussão; Sr. Deputa-
do José Mentor, autor do projeto de lei tema central de toda esta 
discussão, em nome de quem cumprimento os demais integrantes 
da Mesa – em nome do Presidente da Fiesp, Dr. Paulo Skaf, que in-
felizmente hoje não pôde estar aqui, agradeço o convite e reitero o 
apoio da Fiesp à iniciativa de V.Exa. –, acreditamos ser esta proposta 
um tema relevante ao interesse nacional e que deve ser discutida, 
como aqui está sendo feito, por pessoas interessadas, que têm a 
capacidade de discutir este tema fundamental. Como muito bem 
disse o Deputado José Mentor, só nos últimos anos, entre 90 e 150 
bilhões foram remetidos de forma ilícita ou por outros meios ao 
exterior. Então, realmente, só por esses números, a gente pode per-
ceber a importância do tema de repatriar esses valores e a relevância 
disso para o País.

Em nome da Fiesp, quero trazer esta mensagem de apoio ao pro-
jeto de lei do Deputado José Mentor. Tecnicamente, nossa opinião 
é convergente com a da CNI, aqui representada na pessoa do Dr. 
Gustavo Amaral, representando o Presidente Armando Monteiro. 
Tenho uma apresentação tecnicamente elaborada. Como nossas 
opiniões são convergentes neste tema, vou deixar a apresentação 
técnica para ser feita pelo Dr. Gustavo, em nome do Presidente Ar-
mando Monteiro. Assim, Sr. Presidente, vou passar a palavra e agra-
decer a iniciativa de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – A Mesa agra-
dece e, em tempo, também agradece a presença dos Srs. Jamal Nas-
ser Al-Bader e Ghassan Ahmar, Embaixadores dos Estados do Catar 
que se fazem presentes à Comissão, e também do Sr. Bachar Yaghi, 
Embaixador da Liga dos Estados Árabes. 

Com a palavra o Dr. Gustavo Amaral, advogado da CNI – Confe-
deração Nacional da Indústria.
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O SR. GUSTAVO AMARAL (não revisado pelo expositor) – Sr. 
Presidente, primeiro, agradeço, em nome da CNI, a honra do convi-
te e a oportunidade de estar aqui, local tão nobre, para debater um 
tema tão relevante quanto este que vimos aqui.

Como bem destacado na exposição do Deputado José Mentor, um 
dos autores da proposta, nós temos uma realidade atual que remonta 
já a muito tempo. O Brasil não é o Brasil de hoje desde sempre. 

Eu me lembro – peço licença para não dizer o nome da pessoa, 
porque é muito conhecida no meio jurídico – de uma pessoa que foi 
admitida para fazer um doutorado numa universidade americana, 
alugou uma casa para morar e precisava remeter o dinheiro do pa-
gamento. Depois de 2, 3 dias percorrendo o Banco Central, percor-
rendo bancos para remeter dinheiro para o exterior – isso ocorreu no 
início dos anos 90 – e de ser tratado quase como um bandido, alguém 
lhe deu a solução de ir ao doleiro da esquina e remeter os recursos. 

Esse foi o Brasil em que vivemos durante muitos anos. E o pro-
blema do caixa 2, eu costumo brincar, é que um dia alguém vai pre-
cisar que ele vire caixa 1 e não há como virar, a menos que se passe 
para outro crime, que é o da lavagem de dinheiro.

O problema do caixa 2 é que as irregularidades vão se somando. 
Esse dinheiro não vai estar debaixo do colchão no exterior, vai estar 
produzindo algum rendimento. Como a pessoa pode declarar esse 
rendimento? Não tem como fazê-lo. Passando para a ilegalidade, 
não há como retornar à legalidade. E aí nós passamos a ter, no mes-
mo saco, me perdoem a expressão, a pessoa referida pelo Deputado 
José Mentor, que depois de ter inúmeros confiscos, que nós sabe-
mos que aconteceram aqui no Brasil, resolveu se prevenir e ter uma 
poupança lá fora, o brasileiro que foi trabalhar algum período no 
exterior... Isso acontece, eu sei, porque a diferença de informação 
aconteceu com o meu irmão. O Itamaraty informava que a forma-
lidade pela Receita Federal seria uma e a Receita Federal informava 
outra. Havia divergência entre os dois. E fica-se com recurso irregu-
lar no exterior e não há muito como regularizar. Estão no mesmo 
saco e cometendo alguns dos mesmos crimes de quem está com 
dinheiro do Abadía, de quem está com dinheiro de terrorismo. 

Então, como o crime de lavagem de dinheiro, como o crime de 
recursos no exterior, sonegação fiscal, não olha muito a origem 
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dos recursos, nós estamos tratando da mesma maneira pessoas em 
situações distintas. E, enquanto aguardo começar a apresentação 
preparada, permito-me lembrar que, como muito bem observado 
pelo Dr. Osíris, alguns dos projetos, não vou dizer que examinei 
todos, têm uma certa imperfeição técnica ao falar de anistia. Real-
mente, tecnicamente, em termos de Direito Tributário, anistia é o 
cancelamento de multas, mas isso não quer dizer, de forma algu-
ma, que não seja possível o perdão da obrigação principal. Isso só 
atende por outro nome, remissão, e as duas estão previstas no § 6º 
do art. 150 da Constituição Federal. Então, existe a possibilidade. 
É só uma questão redacional. A interpretação seria tranqüila. Não 
vejo nenhuma dificuldade jurídica em interpretar que o projeto, se 
virasse lei como está, onde está escrito anistia refere-se a anistia e 
a remissão. É melhor que seja mais técnico, mas isso é questão de 
precisão doutrinária, e não problema realmente da legislação, do 
direito a ser aplicado.

A questão da isonomia. Isonomia é sempre tema muito complicado, 
pois toda lei, por definição, rompe a igualdade, porque seleciona 
algumas situações às quais atribui conseqüência jurídica. Quem não 
está naquela situação não tem aquela conseqüência jurídica.

Em questão tributária, perdões parciais de dívidas acontecem a 
todo momento: REFIS, REFAZ, PAES. Toda essa seqüência que tive-
mos não abrangeu todos os tributos. Abrangeu alguns tributos mais, 
outros menos, alguns focados em pessoa jurídica. Nenhum desses 
era aplicável à questão cambial, por exemplo. Então, os que esta-
riam sendo beneficiados por este projeto agora, na parte da infração 
cambial e que era um elemento indispensável para que isso pudesse 
ser uma regularização, não estavam sendo beneficiados pelo REFIS, 
pelo PAES, pelo REFIS 3, por essas propostas todas. Nem por isso me 
parece que tenha havido ação declaratória de inconstitucionalidade 
com relação a essas medidas.

Vou passar para a apresentação. Por favor, pode passar o primei-
ro slide.

Peço desculpas, pois acho que houve algum problema na con-
versão. O slide que aparece ali está um pouco diferente. Era para ter 
um título, Argumentos Pró e Contra, mas o resto parece estar certo.
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São argumentos pró e contra não ao projeto, mas à idéia de anis-
tia. Por um lado, a idéia de que todos ganham. Vêm recursos, quem 
está com recurso irregular passa a ficar regular e o Governo ganha 
um dinheirinho do tributo na hora em que isso for cobrado.

Outro é o retorno à legalidade. Esses que foram levados à ilega-
lidade, acabaram caindo na ilegalidade. Lembro que o Direito tem, 
além da anistia e da remissão, que são típicos instrumentos de regu-
larização de quem infringiu a lei, a prescrição e a decadência. É um 
princípio de Direito tentar sanar o passado.

Outro argumento pró. Isso sinaliza um futuro combate à situa-
ção: “olha, estou deixando agora você regularizar, mas em segui-
da...” Bem na linha do que destacou o Deputado José Mentor, a 
tendência cada vez maior dos acordos internacionais é de troca de 
informação. Há vinte anos, se não me engano, houve a primeira 
convenção modelo da OCDE. Ela foi chamada convenção modelo 
para evitar dupla tributação. Já há muitos anos é convenção mode-
lo de tributação, porque tão ou mais relevante do que a dupla tribu-
tação é a troca de informações, o combate a esse capital sem rosto.

Aumento da base tributável. Vêm recursos que ficam aqui e vão 
gerar algum tipo de tributação. Então, há a vantagem do aumento 
da base tributável, o que dá efeitos de curto e de longo prazos.

Reduziria o custo de fiscalização, porque fica um capital mais 
fácil de ser visto, e favoreceria a regularidade fiscal.

Argumentos contra. O custo moral, como bem exposto aqui pelo 
Dr. Osíris: “E como fica o sujeito que cumpriu a lei, agiu certinho?” 
Seria um prêmio a infratores. Sinalizaria um governo fraco. Ou, en-
tre aspas, “fica para a próxima”. Foi a maneira mais resumida que 
consegui colocar aqui. É um problema que aconteceu muito na Ar-
gentina, a sucessão de regimes de benefícios. Acontece em vários 
Estados. A sucessão a cada dois anos de uma lei de parcelamento 
com anistia, redução de multa, isso, aquilo e aquilo outro, muitas 
vezes gera o “olha, vamos esperar o próximo parcelamento, vamos 
esperar o próximo benefício”. Mas aqui é a questão de repetição. 
Um primeiro não sei se gera esse efeito direto.

Outro argumento: efeitos não significativos. Ao mesmo tempo 
em que há exemplos como o da Itália, extremamente significativo, 
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há exemplos pífios, como o da Argentina em 1987, que produziu 
um verdadeiro nada como resultado.

Outro argumento é que a fiscalização, com um pouco mais de 
tempo, poderia produzir o mesmo resultado.

Outro é que favorece a regularidade fiscal. Ora, favorece porque 
a pessoa traria o recurso e, a partir daí, declararia. O contra-argu-
mento é que, se isso fosse verdade, a anistia não seria nem neces-
sária, porque a pessoa que é o pecador diria que agora não vai mais 
pecar. Precisaria de uma conversão. É questão de fé, e não que se 
possa ter como dada.

Por favor, vamos acender a luz, porque acho que estamos tendo 
algum problema. Vamos cancelar a apresentação, e vou só seguir o 
roteiro. Peço desculpas. Pelo menos a apresentação está impressa. A 
impressão não é das melhores, mas está disponível. Vou ler e seguir.

Há boas e más experiências com relação a anistias. Temos expe-
riências de sucesso, como na Itália em 2001, e temos experiências 
frustradas, como na Argentina em 1987.

O sucesso italiano é explicado também. Não é apenas que a lei 
em si produz os seus resultados. É preciso lembrar que a lei italia-
na de 2001 produziu efeitos quando, depois de 11 de setembro de 
2001, houve um baque nas finanças mundiais e o euro já começava 
a produzir uma valorização de ativos internos, como especialmente 
imóveis, na Itália. Havia uma lógica inclusive econômica para tro-
car a posição do investimento. Como o Brasil, agora, com grau de 
investimento. Isso seria uma sinalização para um bom sucesso aqui 
no Brasil.

As expectativas e a atratividade são determinantes. Na Itália, ha-
via uma expectativa boa, porque era justamente a entrada do euro 
papel. Foi a mesma lei que regulou a entrada do euro papel. Então, 
um novo momento e uma estabilidade da União Européia, enquan-
to na Argentina a instabilidade até dos próprios efeitos jurídicos da 
vinda dos recursos levou a uma adesão muito curta.

Dessa experiência, vemos alguns requisitos para uma lei de anis-
tia, de repatriamento de capitais. Primeiro ponto: a credibilidade. Po-
demos dizer que esse é o nome do jogo. O que é a credibilidade? É se 
dar certeza de quais serão os efeitos jurídicos. Se é muito ou se é pou-
co, vai ter a decisão do capital. Vai ser sempre tomada a sua decisão 
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de risco: a essa alíquota vale a pena trazer, a essa alíquota não vale 
a pena trazer. Agora, ficar aqui e sujeito à incerteza? Normalmente, 
o capital tem certa aversão às incertezas. A credibilidade, a determi-
nação clara de quais são os efeitos, de qual será o regime jurídico 
aplicável, é um ponto fundamental.

Riscos jurídicos envolvidos nesse tipo de legislação. Primeiro, 
qual é o capital que está vindo, porque, como mencionei antes, 
acaba havendo uma certa indiscriminação, uma certa mistura do 
sujeito que quis proteger a sua aposentadoria e do sujeito que quis 
remeter para pagar alguma coisa lá fora com quem está fazendo 
lavagem de recursos cuja própria origem é ilícita. E aí não precisa-
mos falar mais nada. A CPI do Banestado apurou quantas misturas 
tínhamos pelo mesmo canal. Então, é preciso procurar ter instru-
mento para evitar que a legalização desse dinheiro que estava sem 
registro seja utilizada para lavanderia de recursos. Que se possa ter 
alguém afirmando ser titular de recursos cuja origem remota está 
no narcotráfico, no terrorismo internacional. Tem-se a percepção 
de que o volume nas finanças internacionais desses recursos é mui-
to grande. Então, é preciso cautela quanto a isso. 

Por conta disso, restringir a anistia aos crimes tributários e cam-
biais, este me parece um ponto extremamente relevante, ligado à 
determinação do projeto. Qual é o problema de ter dinheiro lá fora 
não declarado no Brasil? Primeiro, configura uma série de infrações 
às normas cambiais, algumas delas com reflexos penais e adminis-
trativos. É impossível que esse dinheiro tenha ficado lá fora sem 
que isso envolva algum tipo de crime tributário. No mínimo, por-
que não foram declarados no Brasil os recursos, que geraram alguns 
rendimentos lá fora, que também não foram informados aqui. Esses 
são os dois pontos indissociáveis. 

Outro pode ser o dinheiro que foi produzido aqui através de so-
negação fiscal. Mas me parece que a questão tributária, as sanções 
relativas à questão tributária, é um preço necessário de anistia. Isso 
é o mínimo e o máximo que se deve atingir, especificamente as in-
frações administrativas, penais e tributárias relativas a capitais e a 
tributos em si. Obviamente, só poderemos atingir tributos federais. 
Se foi sonegação de ICMS e de ISS, não pode ser abrangido pela le-
gislação federal. Aí, há um prosseguimento possível. 
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Ressalvar a punibilidade de outros crimes. Na lei italiana, há 
uma previsão expressa – num slide um pouco mais adiante, tenho o 
número do artigo. Nada naquela lei impede as investigações sobre 
lavagem de dinheiro, inclusive a aplicação da pena de perdimento, 
ou seja, da multa de 100% dos recursos, se se tratar de lavagem de 
dinheiro de origem ilícita. Por conta disso, permite a investigação 
de outros crimes. Então, com relação a infrações tributárias e cam-
biais, o.k. Agora, a partir dali, pode-se eventualmente investigar, e, 
caso aquele dinheiro seja origem de roubo, será punido pelo roubo. 
Caso seja origem de crime, pode até ter o perdimento dos recursos. 
Se foi de seqüestro, de tráfico, de algum crime, terá a punição desse 
crime. Então, não ter uma blindagem total com relação a outras 
investigações, mas uma blindagem com relação à punição e à inves-
tigação pelo Banco Central, pela Receita Federal e na esfera penal, 
mas crimes tributários ou cambiais. 

É preciso grande cautela, lembrando-se que a lei pode excepcio-
nar algumas coisas, mas não pode excepcionar a retroatividade pe-
nal benigna, porque está na própria Constituição. Então, não pode 
trazer referências como “não se aplica a quem tem sentença tran-
sitada em julgado”, porque a Constituição garante que, se tenho 
nova lei que trata de maneira menos gravosa um dado delito, se a 
pena não foi integralmente cumprida ainda, ela se aplica, mesmo 
que já tenha havido trânsito em julgado. 

Riscos econômicos. Há o problema dos efeitos da entrada de capi-
tal sobre o câmbio. O contraponto disso: será que parte substancial 
desses recursos na verdade já não estão aqui dentro? Será que esses 
recursos foram para o exterior, estão em fundos de investimentos 
em paraíso fiscal? Como o Brasil se tornou extremamente atrativo e 
o titular do capital, tendo um olho próximo no Brasil... Se o recurso 
já veio, o efeito sobre o câmbio não seria tão grande. Cabe lembrar 
que esse tipo de projeto pode ter dois objetivos distintos. Um ob-
jetivo conjuntural, que é: estamos precisando de recursos, como 
arrumá-lo? Essa é a lógica de vários Estados, dos vários municípios: 
anistias fiscais de dois em dois anos. Isso é praxe. Todos sabem que 
existe. É preciso fazer caixa, a eleição está chegando. Isso é uma má 
prática, mas é uma diretriz que, volta e meia, se utiliza. 
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O outro é a questão da regularização dessa situação de trazer 
para a legalidade, de trazer para a luz aquilo que, de fato, está na 
sombra. É melhor separarmos a sombra não tão ruim das densas 
trevas, para que possamos combater, com mais ênfase, esses outros 
capitais ilícitos.

Cautelas da legislação italiana.
A legislação italiana não abrangeu sociedades comerciais. Não há 

muitos debates sobre esse assunto. Isso se vê no art. 11, § 1º, letra 
“a” da lei italiana sobre lavagem de capitais. Ela limitou os efeitos 
penais a crimes tributários e de capitais, mantendo os efeitos quan-
to à lavagem de recursos –– art. 17, § 2º, da legislação italiana.

Outra cautela que não coloquei neste slide – não sei se na ótica 
italiana foi uma cautela, mas na nossa seria uma cautela, por conta 
do momento atual – é que ela não exigiu que os recursos entrassem. 
Trouxe a possibilidade de os recursos serem internados ou de os re-
cursos serem mantidos no exterior, mas informados. Parece-me que 
na atual conjuntura, que é diferente da conjuntura de 2005, data de 
boa parte dos projetos, essa talvez seja uma medida boa, até porque 
existem várias medidas no Brasil de estímulo à internacionalização 
das nossas empresas. Seria um pouco contraditório termos a obri-
gação de internar recursos se há estímulos à internacionalização. 
Então, regulariza-se essa situação. Até porque vai-se obrigar a inter-
nação para depois mandar de volta? Essa é uma cautela relevante. 

Há dois pontos do PL nos quais me centrei, segundo texto que 
recebi do Deputado José Mentor. Há, no art. 1º, referência a crimes. 
Diz o § 1º do art. 1º: “O disposto na lei não se aplica a pessoas físicas 
que tenham sido condenadas pela prática de (...)”. E há uma série de 
elementos. Acho esse tipo de referência um pouco perigosa. Por quê? 
Sabemos o que escrevemos agora, mas o que está escrito só quem 
sabe é o leitor. O que será possível extrair disso? Por ter cometido 
aquela infração, no passado, aquele que já foi condenado, em proces-
so transitado em julgado, não se beneficia desse regime? Então, estou 
fazendo nova punição quanto a um fato pretérito. Trata-se de um 
problema jurídico. Mas esse é um dos menores problemas jurídicos. 

Essa regra diz: “O disposto nessa lei não se aplica a pessoas físicas 
que tenham sido condenadas pela prática (...)”. Aí faz alguma referên-
cia a trânsito em julgado, mais adiante. Mas se não foi condenado 
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ou se não tem o trânsito em julgado ela pode se beneficiar? Poderia. 
Mas se beneficiar de quê? Quer dizer que os perdões da lei valem 
também com relação à titularidade do recurso? Ou seja, se tenho 
recursos que foram obtidos por alguma dessas formas ilícitas –– trá-
fico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de entorpecentes ––, esse 
dinheiro ficou branqueado por esse uso? Não. Então, o que me pa-
rece melhor é a opção italiana, que estabelece que isso se aplica para 
tais crimes e não impede a investigação com relação à lavagem de 
recursos. A ressalva: lavagem de recursos por conta daqueles crimes 
já previstos também fica afastado. 

Mas aqui há uma omissão, até porque a pessoa que tem recur-
sos, que foi condenada por tráfico de pessoas, tráfico de órgãos e 
apresenta os recursos, ou esses recursos vão ser apropriados pela 
União, por conta de serem de origem criminosa – e aí já tem a regra 
criminal com esse efeito –, ou, se não têm essa origem, possibilita 
até, tornando clara a existência desses recursos, que os lesados por 
esses crimes, como tráfico de pessoas, por exemplo, possam ir em 
cima desse capital para serem indenizados.

Parece-me que aqui há esse tipo de referência. Prefiro a cautela 
de não tratar do que de tratar, porque se pode extrair... Costumo 
brincar que o método científico do advogado de contencioso é: 
dada a conclusão, encontra-se a premissa. Dada a conclusão que o 
seu cliente tem razão, vamos buscar a premissa disso. Se há pessoas 
atingidas, haverá advogados de defesa, que utilizarão desse método 
científico da advocacia.

Essas são as considerações que me pareceram oportunas fazer. 
Acho que o debate é extremamente oportuno, o tema é polêmico, 
inclusive pelas pechas de moralidade, como vimos na exposição 
do Dr. Osiris de Azevedo Lopes Filho, e requer coragem de levar o 
debate adiante, para apresentar propostas. Essa coragem é louvada 
pela CNI, e o debate tem todo o seu apoio. As observações são me-
ramente quanto a problemas técnicos.

Agradeço e peço perdão pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – A Mesa é 

que agradece.
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Peço permissão para interromper os trabalhos por 5 minutos, 
para que os Deputados possam votar no Plenário. Em 5 minutos 
nos encontraremos novamente. Fiquem à vontade.

Está suspensa a reunião por esse prazo.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Está reaberta 

a reunião. 
Na Casa é assim, são muitos trabalhos ao mesmo tempo.
Solicito aos convidados que retomem seus lugares.
Concedo a palavra ao Dr. Márcio Ferro Catapani, digníssimo juiz 

federal, representando a Ajufe.
O SR. MÁRCIO FERRO CATAPANI (não revisado pelo exposi-

tor) – Sr. Presidente, Deputado Aelton Freitas, Deputado José Men-
tor, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Mesa, 
senhoras e senhores, alguns pontos que tinha anotado aqui para 
falar já se tornam redundantes neste momento.

O primeiro deles é que o debate sobre este tema é extremamente 
oportuno. Os projetos de lei são de grande relevância, não só pelas 
cifras envolvidas, que são muito altas, mas também para que haja 
um momento de se repensar a estrutura dos ilícitos cambiais que 
existem no Brasil hoje, quer do ponto de vista administrativo, quer 
do ponto de vista penal. 

Acho que a formatação jurídica das propostas hoje está um pou-
co inadequada, tendo em vista a evolução que houve em matéria 
cambial nos últimos anos. As alterações e a adequação desses ilíci-
tos como normatizados hoje não é consentânea com a realidade 
que vivemos.

Parabéns à Casa tanto pelos projetos quanto pela iniciativa 
do seminário.

Verificando a idéia do repatriamento, como foi posta nesses proje-
tos, verifiquei alguns problemas que devem ser debatidos. E aqui não 
é uma posição fechada, mas a apresentação de alguns pontos para que 
possamos pensar juntos; não tenho respostas para todos eles. O pri-
meiro deles diz respeito ao valor do imposto. A alíquota proposta pa-
rece-me muito baixa, como bem disse o Dr. Osiris Lopes Filho, e fere a 
isonomia com relação àqueles contribuintes que sempre pagaram seus 
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tributos. Aliás, isso fere tanto a isonomia quanto a moralidade. E 
tomo a liberdade de corrigir o representante da CNI, para afirmar 
que moralidade não é uma pecha, é um princípio constitucional da 
administração pública, que não pode, quer pelo Legislativo, quer 
pelo Executivo, quer pelo Judiciário, ser afastado. 

Essa diferença de alíquotas, parece-me, traz uma questão que 
hoje em dia tem sido muito estudada e debatida quanto aos aspec-
tos concorrenciais da tributação. A empresa A paga regularmente os 
tributos. O concorrente é a empresa B, que não paga os seus tributos 
e recebeu por algumas exportações que fez, mas nunca declarou. 
Esse dinheiro está lá fora e ela vai trazê-lo com uma alíquota de 
3% ou 6%. O que acontece? Aquele empresa que pagou os tributos 
tem grande prejuízo. Não é uma questão de indignação porque ele 
não paga e eu pago. A empresa tem prejuízo concorrencial grande. 
O produto dela sai mais caro que o do concorrente, que vai poder 
distribuir lucros aos seus acionistas e ter suas ações valorizadas, o 
que não será possível para a outra empresa. O aspecto concorrencial 
não pode ser negligenciado nesse tipo de situação.

O segundo ponto é relativo à indução de comportamento. As 
normas têm o objetivo não só de regular situações determinadas, 
estabelecendo uma conseqüência xis para determinado comporta-
mento, como também de evitar ou estimular alguns comportamen-
tos no futuro. Parece-me que anistias desse gênero estimulam a eva-
são, estimulam pessoas que até hoje não tinham remetido valores 
ao exterior ou não tinham recebido valores no exterior sem decla-
rá-los à autoridade brasileira a fazê-lo. Acho que acaba gerando um 
novo e grande volume de recursos brasileiros no exterior, e daqui a 
2, 3, 4, 5 ou 10 anos, seja lá qual for o tempo, o problema vai ter de 
ser tratado. Parece-me que a indução de comportamento aqui vai 
na via errada do que seria o ideal.

Abro aqui um parêntese para dizer que é importante notar que 
realmente há o caso da pessoa que foi estudar no exterior, e o custo 
para enviar dinheiro era muito caro; e há o sujeito que tinha medo 
de que seu dinheiro lhe fosse tomado pela quarta vez. No entanto, 
isso deve ser tratado na causa e não no efeito. Eu devo fazer com que 
a remessa de dinheiro para o exterior para pessoas que vão estudar 
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seja barateada, e não simplesmente tornar isso um efeito pretérito 
e apagado.

Notem V.Exas. que, pela legislação vigente, o crime de evasão de 
divisas é um crime grave. A pena para ele é de 2 a 6 anos, enquanto 
que a pena para furto – os crimes contra o patrimônio, em geral, 
no Brasil, têm pena alta – é de 1 a 4 anos. Evadir divisas é muito 
mais grave, na legislação brasileira, do que furtar alguma coisa de 
alguém. Então, ainda que eu tenha mandado para alguém o dinhei-
ro, para meu filho estudar ou coisa que o valha, isso configura um 
crime, e um crime considerado grave pelo legislador. Nesse sentido, 
parece-me que temos de trabalhar a causa disso, facilitando que 
não haja a evasão em casos em que ela não deveria ocorrer por ser 
uma circunstância necessária – ainda que para mim seja “necessá-
ria” entre aspas; tenho minhas reservas quanto a isso. O fato é que 
isso não me parece que gera como conseqüência a disposição de 
esquecer a evasão que foi feita, mediante o retorno do dinheiro, e 
fica tudo como estava.

Outra observação é que estão excetuados dos crimes – e aqui 
concordo com a CNI, porque há certa dificuldade de interpretação 
no § 1º do art. 1º do projeto do Deputado José Mentor – as pesso-
as condenadas por crime contra o Sistema Financeiro Nacional. E 
a evasão de divisas, ainda que equivocadamente, é hoje no Brasil 
um crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Então, há certa 
perplexidade: crime contra o Sistema Financeiro Nacional não gera 
possibilidade de repatriamento, mas tudo o que está lá fora e que 
não está declarado é evasão e é crime desse gênero. Há certa perple-
xidade, porque parece ser um pouco contraditório nesse contexto.

Seria possível argumentar que, no fundo, a evasão não é um cri-
me contra o Sistema Financeiro Nacional, é um crime contra as 
reservas cambiais, contra o meio circulante ou coisa que o valha, 
mas ela está prevista na legislação como crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional, na Lei nº 7.492.

Justamente por isso, acho que há a necessidade de que se reveja 
o crime de evasão, de que ele seja talvez repensado, e que os ilícitos 
cambiais, também na esfera administrativa, sejam repensados, mas 
não que se apague o histórico desses crimes que já foram praticados.
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Outro ponto por mim anotado e também já aqui mencionado 
pelos participantes é que, embora não se saiba quanto, obviamente, 
boa parte desse dinheiro já está no Brasil e boa parte desse dinheiro 
não vai ser trazida para o Brasil. Ela foi remetida – ou recebida – ao 
exterior, passou para fundos offshore, de forma a tentar iludir um 
pouco a titularidade dos recursos, e voltou ao Brasil por meio de 
investimentos. Nesse tocante, parece-me que a entrada de recursos 
que vai haver não vai equivaler ao valor do que é capital de brasilei-
ros no exterior, daqueles 90 milhões a 150 milhões de reais. Talvez 
não haja retorno de recursos tão grande quanto o volume que se 
acredita existir lá fora.

Vejamos duas outras questões com relação ao aspecto tributário.
Pode-se cobrar imposto sobre a renda quanto aos valores repa-

triados? Por quê? O imposto sobre a renda tem matriz constitu-
cional que não pode ser alargada pela lei ordinária. E isso que vou 
trazer é renda? Em alguns casos até pode ser, uma renda que não foi 
declarada anteriormente, fruto, por exemplo, de uma exportação 
não declarada e recebida no exterior. Em outros casos, não é renda. 
No caso da pessoa que mandou dinheiro para o filho estudar fora 
não houve renda, houve simplesmente evasão. E, aí, acho que co-
brar imposto sobre a renda vai gerar problemas jurídicos, vai gerar 
contestações acerca desse tributo.

Por fim, a questão da anistia. Aliás, não seria anistia, mas remis-
são, realmente. A dúvida que deixo é a seguinte: pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, essa remissão é perfeitamente viável ou ela se 
coaduna com as orientações daquela lei complementar que diz que 
o tributo devido não pode ser dispensado pelas autoridades, ainda 
que, obviamente, fazendo ressalvas? Ela se coaduna com o espírito 
dessa lei? Parece-me que não. Parece-me que vai contra a idéia do 
repatriamento da forma como foi proposta.

Existem soluções para esses recursos que estão lá fora e que de-
veriam ser trazidos? Sim, e parece-me que a fiscalização é a princi-
pal solução. No âmbito pessoal, há a necessidade de capacitação de 
servidores. O DRCI, por exemplo, tem hoje pessoal extremamente 
capacitado para a recuperação de ativos. No entanto, é um órgão 
pequeno, que não consegue trabalhar com tudo o que existe no Bra-
sil. Então, há a necessidade de que as outras esferas – o Ministério 
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Público, a polícia, o próprio Ministério da Fazenda e a Procuradoria 
da Fazenda Nacional – estejam capacitadas a, no âmbito de suas 
atribuições, trabalhar com vistas à repatriação do capital.

Do ponto de vista institucional, a única solução possível me pa-
rece ser a cooperação, tanto interna, entre esses órgãos e a Encla, 
a figura maior disso, quanto externa, internacional – a OCDE, por 
exemplo, tem iniciativas muito importantes. Acho que o Brasil já se 
tem inserido nessa cooperação, mas ele precisa aprofundar e acele-
rar esse processo de inserção.

Do ponto de vista material, obviamente o combate a recursos 
ilícitos no exterior só pode se dar pela informatização. No âmbito 
material, portanto, precisamos informatizar, dispor de bancos de 
dados importantes para evitar, em especial, o crime de lavagem de 
dinheiro quando da internalização indevida dos recursos.

Era basicamente isso o que eu tinha para dizer. Pretendi ser 
bem rápido.

Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – A Mesa é 

que agradece.
Com a palavra o próximo convidado, Sr. Cláudio Finkelstein, 

professor de Direito Internacional da PUC de São Paulo.
O SR. CLÁUDIO FINKELSTEIN – Sr. Presidente, Deputado 

Aelton Freitas, Sr. Deputado José Mentor, membros da Mesa e de-
mais presentes, eu gostaria de me congraçar e, antes de mais nada, 
de deixar claro que estou representando o Sistema CNTUR/ABRESI, 
que congrega aproximadamente dois milhões de empresas, respon-
sáveis por, aproximadamente, dez milhões de empregos diretos. 

Não foi só para louvar o trabalho da CNTUR que fiz essa intro-
dução. Parece-me extremamente importante deixar claro que são 
diversas as situações que geram a necessidade de disponibilizar ca-
pital no exterior, como foi exposto pelo Dr. Gustavo e pelos que me 
antecederam, inclusive pelo Deputado José Mentor. 

O setor de turismo congrega aproximadamente dois milhões de 
empresas. Sendo um dos setores que mais crescem e um dos setores 
ligados à vocação natural do Brasil e que mais necessitam de recur-
sos, a própria capacitação que virá, derivada das obras do PAC, vai 
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ensejar demanda ainda maior de recursos. Parece-me que um pro-
jeto e uma atitude desse modo vão beneficiar também – eu prefiro 
acreditar que principalmente aqueles que em algum momento se 
viram forçados a agir dessa forma – aqueles que vivem com uma 
espécie de faca ou guilhotina pairando sobre suas cabeças, aqueles 
que são cidadãos e que gostariam de se autodenominar honestos, 
mas que, por alguma contingência, em algum momento de suas 
vidas, não se viram aptos a adimplir com a ordem jurídica vigente.

Eu represento aqui também parte da comunidade acadêmica, 
onde abrimos esses projetos à discussão. Muitas dessas discussões 
ficaram esvaziadas pelas exposições que me antecederam, com as 
quais eu concordo. Parece que a identidade de pensamento entre 
a CNTUR e a CNI é muito grande. O Ministério Público também 
expôs de forma correta grande parte das problemáticas de interpre-
tação que decorrerão desses projetos. 

Eu parabenizo a Câmara dos Deputados, o Estado brasileiro por 
neste momento trazer ao debate projeto dessa importância. Efeti-
vamente os números podem variar entre 30 e 150, ou podem ser 
maiores até. Eu concordo que grande parte desses valores já se en-
contra em território nacional, mas eles não estão plenamente pro-
duzindo não só a Receita como também a internalização desse valor 
patriótico que se pode trazer para o Brasil e não qualificá-los como 
investimentos estrangeiros. 

Eu sou professor de Direito Internacional, ministro alguns cursos 
de contratos internacionais, não só em São Paulo, mas também em 
outras Unidades da Federação, e, corriqueiramente, quando esta-
mos falando de investimento estrangeiro no Brasil, quando abri-
mos para perguntas, o mais normal é sabermos como legalizar capi-
tais situados fora do País. A praxe é essa. As primeiras três perguntas 
são essas, não só nos cursos de pós-graduação que ministramos, 
como também nos cursos de extensão. Então, essa é uma preocupa-
ção que, na prática, a gente sente. Alguns dos que me antecederam 
mencionaram: em algum momento, esse dinheiro que o Abadia 
teve lá fora, ou outros criminosos, ou que o Bin Laden gerou para 
praticar atos nocivos, poderia ser equivalente àquele dinheiro que 
o empresário, quando se viu achacado, acometido de problemas de 
saúde, decidiu optar por deixar fora do País. 
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Um dos arcabouços do nosso sistema jurídico e uma das me-
lhores interpretações, pelo menos na minha concepção, do prin-
cípio da isonomia, efetivamente, é tratar igual os iguais e diferente 
os diferentes. Eu não consigo ver o empresário que desviou a sua 
conduta em algum momento sendo tratado de forma igual a um 
criminoso hediondo. Os crimes horríveis existem. A sonegação não 
deixa de ser um crime, porque ela vai ser abrandada na sua interpre-
tação com uma remissão ou com uma anistia, mesmo porque esses 
institutos de renúncia de tributos... a própria prescrição, como o Dr. 
Gustavo falou. O próprio crime do Abadia, em algum momento, se 
ele não fosse condenado, prescreveria. 

Nós estamos falando de um Brasil que me parece que é esse que 
o Deputado José Mentor mencionou, que deu origem a essa evasão, 
de 20 anos atrás. Grande parte desses crimes já estariam prescri-
tos de qualquer forma. Estamos colocando todos – aí me perdoem 
a palavra – no mesmo balaio? Sim. Essa legislação que se seguirá, 
qualquer que seja o modelo, dificilmente conseguirá fazer essa dis-
tinção, uma vez que todos os projetos, inclusive os internacionais, 
envolvem condições de sigilo. 

É preciso lembrar também que o próprio DRCI não é responsável 
única e exclusivamente pela recuperação de ativos, mas também 
pela operação judicial internacional. A solução dessa fiscalização 
não se encontra única e exclusivamente em território nacional. Não 
basta somente capacitarmos agentes em território nacional. Ela de-
pende de uma cooperação judicial, de tratados que são negociados 
e que não são firmados. 

A retórica de negociar dá a entender que, em determinados ca-
sos, vai-se quebrar a regra de sigilo bancário – o que vem acontecen-
do de forma contumaz nos Estados Unidos, na Suíça, mas somen-
te em determinados casos. Esses casos que a lei brasileira pretende 
contemplar agora não são contemplados. Ou seja, seria mais uma 
ilusão acreditar que países que recebem centenas de bilhões em re-
cursos, de qualquer moeda que a gente possa pensar, vão firmar 
tratados sobre esses valores sonegados, vão fornecer informações 
que facilitarão a fiscalização. 
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Parece-me que o ponto principal da fala dos dois Deputados que 
apresentaram projetos é o pragmatismo de adequar a ordem vigen-
te a essa situação que precisa ser remediada. 

Eu concordo que existem falhas nos projetos. E é exatamente 
por isso, como disse o Deputado José Mentor, que ele se chama pro-
jeto. É por isso mesmo que ele está neste momento em debate. 

O Dr. Nelson Pinto, Presidente do Sistema CNTUR, já dispôs a CN-
TUR para entrar em contato com o Fiesp e com outros órgãos, para 
preparar uma sugestão de alteração a ser encaminhada posteriormente, 
inclusive com um paralelo com essas experiências internacionais. 

Em tempo de globalização, parece-me importante que a gente 
efetivamente enxergue o que está acontecendo lá dentro. E ainda 
que o custo moral seja alto – eu concordo que o custo moral é alto 
– nós temos como aparelhar a fiscalização para que continue averi-
guando a eventual origem desses valores e punindo aqueles que efe-
tivamente trouxeram valores derivados de outros crimes, que não 
são aqueles contemplados pela renúncia desse projeto. 

As denominações vão ter que ser revistas, as tipologias vão ter 
que ser refeitas, a ingerência desses projetos na esfera penal vai 
ter que ser reavaliada. Mas, de novo, são projetos, são idéias. Pa-
rece-me que a idéia do projeto do Deputado Mentor de criação 
da quarentena desses valores, nos dois modelos, ainda que faça 
remissão a um artigo que eu, pelo menos, não consegui encontrar, 
deixa claro que esses valores têm que ser mantidos no Brasil por, 
pelo menos, dois anos. 

Os indicativos desses valores e as mecânicas, como foi mencio-
nado pelo Dr. Gustavo, bem como a criatividade dos advogados e 
os mecanismos dos institutos jurídicos que são criados no exterior 
têm precisão incrível para burlar o ordenamento jurídico não só 
daquela jurisdição em que foi confeccionado, seja uma fundação, 
seja contas numeradas. Ou seja, efetivamente, a fiscalização é mui-
to complicada para quem optou por viver nessa ilegalidade. 

Mas esse cidadão – quase todos os advogados que se encontram 
aqui presenciam isso no seu dia-a-dia –, isto é, o proprietário de bar, 
restaurante, aquele que está depositando esperanças no PAC, quer 
poder trazer de novo os valores que, eventualmente, detenha, ou 
mesmo captar de terceiros que acreditarão nisso. Por quê? Porque 
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o turismo é uma vocação. E não só o turismo, mas o comércio em 
geral, a indústria. O Brasil é um País que se vem desenvolvendo.

Acabamos de alcançar o grau de investimento por uma das agên-
cias de avaliação de risco. Estamos prestes a alcançar o grau de in-
vestimento por uma segunda agência. Será que um dispositivo des-
sa natureza demonstraria fraqueza do nosso ordenamento jurídico, 
traria mais insegurança ou, pelo contrário, mostraria disposição do 
Estado não de perdoar, mas de olhar para a frente, de ver o que vai 
seguir e poder também trazer à legalidade aqueles que assim dese-
jam. Porque aquele criminoso ou aquele cidadão que opta pela so-
negação como forma de conduta não vai querer se beneficiar disso. 
A minha impressão é de que traremos muito mais para a legalidade 
aquele empresário que sempre se considerou honesto. 

Eu não vou mencionar nomes, mas alguns advogados tributa-
ristas muito conhecidos dizem que a sonegação é a legítima defesa 
do empresário. Em alguns momentos no nosso País, como lembra-
ram os Deputados Mentor e Aelton, essa foi a forma de resolver os 
seus problemas. Não havia outra opção. Muitas vezes, esse cidadão 
– acredito, piamente, que é a maioria dos que se beneficiarão por 
uma situação dessa –, efetivamente, se enquadrou. 

São diversos os pontos e imprecisões nos projetos que precisa-
riam ser revistos. Mas a grande maioria, que já foi analisada, precisa 
ser encaminhada, em tempo oportuno, para esta Comissão, a fim 
de que possam analisar a pertinência e a relevância do que a socie-
dade civil organizada tem a colaborar com o trabalho da Casa maior 
do Estado Democrático de Direito.

Agradeço e parabenizo a organização desse evento pelo encontro 
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – A Mesa, em 
tempo, é que agradece ao Sr. Nelson de Abreu Pinto a presença, 
Presidente da CNTUR, e por ter trazido um palestrante do nível do 
Dr. Cláudio.

Passamos a palavra ao Sr. Cácito Augusto de Freitas Esteves, 
advogado da divisão jurídica da Confederação Nacional do 
Comércio – CNC.

O SR. CÁCITO AUGUSTO DE FREITAS ESTEVES – Obri-
gado, Deputado Aelton Freitas, Deputado José Mentor, colegas de 
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mesa, tentarei ser o mais breve possível, tendo em vista o adiantado 
da hora. 

A Confederação Nacional do Comércio vê com certa reserva essa 
iniciativa e os projetos que foram apresentados, seja do ponto de 
vista prático, dos objetivos que poderão vir a ser alcançados, seja do 
ponto de vista das conseqüências e dos efeitos colaterais que poderá 
trazer uma medida dessa natureza.

As reservas quanto à finalidade, aos objetivos a serem alcançados 
por essa proposta, partem do princípio de que os poucos estudos e 
levantamentos que existem sobre remessa de dinheiro, seja no Bra-
sil, seja no exterior, levam ao entendimento de que há dois tipos 
de remessas basicamente: a derivada, efetivamente, de crime orga-
nizado ou de atividades criminosas reiteradas e uma remessa que, 
ao invés de buscar simples investimento ou escamotear dinheiro, 
visa a proteger o patrimônio, ainda que essa opção seja uma opção 
criminosa, evidentemente. Mas, como bem lembrou o Deputado 
José Mentor, seria a forma de esfriar um dinheiro quente, em razão 
da necessidade dessas pessoas, principalmente de inseguranças nas 
áreas política, social, econômica e jurídica. 

Diante desse quadro, podemos chegar à conclusão de que esses 
valores que foram remetidos de forma a proteger patrimônio, em 
razão de insegurança, principalmente política, social e econômica, 
dificilmente retornarão ao Brasil. Apesar do grau de investimento 
alcançado, continua havendo mais segurança jurídica, econômica, 
social e política em outros países. 

Essa inclusive é a razão do sucesso dos planos italiano e mexica-
no. O sucesso está intimamente ligado à melhoria das condições de 
segurança institucional desses países. Se não houvesse a melhoria 
desse fundamento em que se justificou a remessa, certamente, não 
haveria o sucesso da repatriação. Também foi o problema que ocor-
reu na Argentina. A razão do insucesso do plano argentino deveu-se 
à não-melhoria das condições de segurança internas do País.

A outra grande vertente de remessa ao exterior é derivada de 
crime organizado. O crime organizado tem características próprias. 
Uma delas é que é público e notório que grande parcela desse 
recurso é reaplicada nas práticas criminosas. Sendo reaplicado 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

��
Repatriamento de Capitais

em práticas criminosas, obviamente, esse valor não passa pela 
necessidade de legalização. 

Outro critério, mesmo que não fossem aplicados em práticas cri-
minosas, é que é da essência do crime organizado a pulverização de 
investimentos. A concentração de investimento, como ocorreu em 
alguns casos nos Estados Unidos, é facilmente identificada pelas 
autoridades de fiscalização e pelas autoridades policiais. Então, a 
pulverização em vários países é da prática criminosa.

Esse valor também derivado da prática criminosa reiterada terá 
dificuldade de ingressar no Brasil. O Brasil, por suas peculiaridades, 
tem um grau de insegurança interna que justifica a manutenção 
de recursos exterior e tem a figura da prática do crime organiza-
do. Não há sentido em os recursos derivados de crime organizado 
retornarem ao Brasil no momento, e ainda há entraves no que 
diz respeito a critérios de insegurança internos no Brasil para o 
repatriamento do valor que foi remetido ao exterior para efeito de 
proteção do patrimônio.

Outra questão que causa preocupação à CNC é o fato de que nos 
dois projetos de lei apresentados – até porque eles precisam ser am-
plos para surtir o efeito –falta a previsão de uma correlação mínima 
entre a pessoa que traz esse patrimônio e a possibilidade de ela ter 
gerado esse patrimônio. Por quê? Porque há a possibilidade de criar-
mos o “laranja” de repatriação de valor. Ou seja, é preciso que sejam 
estabelecidos critérios mínimos de correlação entre a capacidade 
econômica desse agente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, de 
gerar esse patrimônio localizado no exterior. 

É evidente que ele pode ter sido gerado no Brasil ou ser originá-
rio do exterior. Mas é preciso que haja uma correlação. Acho difícil 
você entender que uma pessoa que jamais manteve operações inter-
nacionais tenha um volume considerável depositado numa conta 
de pessoa jurídica no exterior. É preciso que haja uma correlação. 
Porque, senão, esse dinheiro entra no Brasil, se esquenta no Brasil, 
por meio de um procedimento de legalização pelo Estado brasileiro, 
e, após dois anos, ele volta para o exterior, agora com um complica-
dor, porque esse dinheiro entra no sistema financeiro internacional 
legalizado. Então, os próprios sistemas de controle internacionais 
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de lavagem de dinheiro serão fragilizados, porque esse dinheiro vol-
ta com a chancela do Estado brasileiro.

Uma autoridade internacional de rastreamento de lavagem de 
dinheiro fica, basicamente, impedida de atuar. Aquele valor está 
chancelado pelo Estado brasileiro. É necessário que haja algum ins-
trumento de correlação que justifique a existência desse valor no 
âmbito de pessoas ou de empresas no exterior.

No que diz respeito aos projetos de lei propriamente ditos, rei-
tero as informações prestadas pelo Dr. Márcio Catapani de que re-
almente remeter ou manter recursos no exterior, por si só, já é um 
crime contra o sistema financeiro, mesmo que esses recursos sejam 
originários do exterior. Então por si só já afastaria a aplicação do 
benefício da repatriação prevista no projeto de lei de V.Exa. Assim 
como há também um pequeno equívoco no projeto de lei do Depu-
tado Luciano Castro, no que diz respeito à vinculação da arrecada-
ção do Imposto de Renda a um programa. A Constituição impede 
que haja vinculação direta da arrecadação de impostos a programas 
específicos, no art. 167, inciso IV, da Constituição Federal.

Era basicamente isso que eu tinha a expor, tendo em vista que os 
palestrantes anteriores abordaram assuntos que entendíamos devidos. 

A CNC agradece a oportunidade de mais uma vez voltar a esta 
Casa para expor a opinião comércio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – A Presidência 
agradece a todos as exposições. 

Passamos aos debates. Passo a palavra ao autor de um dos pro-
jetos, o nobre Deputado José Mentor e, com a permissão da Mesa, 
franqueamos a palavra para qualquer um dos senhores que queira 
se manifestar para algum tipo de debate, pergunta, dúvida. 

Transmito os pedidos de desculpas tanto do Dr. Osíris de Azevedo 
quanto do Dr. Márcio Ferro, por terem se ausentado um pouco antes.

Estão aqui os outros palestrantes, caso haja alguma dúvida, al-
guma pergunta. 

A Dra. Marcelle está pedindo que a pergunta seja feita por escri-
to, para que ela faça chegar à Mesa.

Passo a palavra ao Deputado José Mentor. Enquanto isso, se alguém 
quiser fazer alguma pergunta por escrito, a Mesa está à disposição.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Primeiro, quero cumpri-
mentar pela qualidade do debate. Como dissemos no começo, nós 
sabíamos que a matéria era polêmica. Esse não é um projeto para 
se resolver do dia para a noite, pelo contrário. Acho mais ainda: no 
início eu mostrei as características de como ele foi construído, atra-
vés da experiência da CPI do Banestado e das debilidades que tive-
mos em função das questões políticas que envolveram essa CPI.

Acho que a algumas questões levantadas o projeto minima-
mente responde e há outras que precisam ser corrigidas e aprimo-
radas mesmo. 

Estamos propondo a extinção da punibilidade. Já tinha anotado 
para comentário a anistia entre aspas, a anistia fiscal. Isso apareceu 
dessa maneira. O projeto prevê a legalização, uma hipótese, e a le-
galização e repatriamento, que é outra hipótese.

Agora, aqui há uma pequena característica importante para lo-
calizar, porque quando fizemos esse projeto, quando discutimos na 
CPI, o dólar estava a R$3,50, então a alíquota era de 6% para lega-
lizar e 3% para internar, para incentivar que os recursos viessem. 
Hoje talvez se tenha de repensar: talvez 6% para voltar e 3% para 
ficar lá fora.

A idéia de exclusão dos crimes antecedentes de lavagem foi para 
seguir a lógica da norma penal brasileira. Se há dúvida, temos que 
aprimorar a redação, porque não se pode pensar de outra maneira. 

Essa ressalva do crime tributário temos também que aprofundar 
para ver de que maneira se toca nesse aspecto. O fato é que estamos 
excluindo os crimes de antecedência.

O importante aqui é ressaltar que sonegação fiscal não é cri-
me antecedente de lavagem no Brasil nem no exterior. Então, de 
forma alguma a cooperação internacional vai repatriar recursos 
de brasileiros no exterior. Ninguém reconhece isso, mesmo que 
houvesse fiscalização.

Outro aspecto é quanto ao paraíso fiscal. Se fosse ruim o paraíso 
fiscal para o mundo do capitalismo internacional, ele não existiria. 
Mais fácil seria acabar com o paraíso fiscal do que ter fiscalização. 
Por que existe o paraíso fiscal? Porque para o capitalismo interna-
cional é conveniente. Não há outro motivo. Quem somos nós para 
dizer que vamos acabar com o paraíso fiscal? Vai ter fiscalização. 
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Não vai ter, não é possível, porque ele serve dessa maneira, está 
estruturado dessa forma.

Aliás, no Brasil já se tentou um projeto, recentemente, que incluía 
sonegação fiscal como crime ascendente, mas não logrou sucesso. A 
grande quantidade de recursos lá fora é de sonegação fiscal.

Na oportunidade, quero registrar que não dá para tratar a sonega-
ção fiscal como a sonegação fiscal que faz o crime organizado, que é 
outra coisa. Aí sim estaríamos tratando coisas diferentes de maneira 
igual. Então, parece-me que nesse aspecto também há respostas. A 
questão da anistia precisa ser esclarecida porque ela fala do impos-
to, da multa, dos juros. É uma questão de precisão técnica.

O Dr. Osíris me fez refletir. Ele diz que a medida provisória, que 
depois virou lei, permite a inversão de recursos de brasileiros no 
exterior em fundos, para reaplicar no Brasil. Era uma coisa proibida, 
depois passou a ser permitida. Mas são recursos legais no exterior. 
Quem tem Caixa 2 no exterior não vai aplicar no fundo para aplicar 
no Brasil. Vai achar um offshore para reinvestir no Brasil. Então, não 
se trata do caso que o Dr. Osíris citou. Não. Lá são recursos de CC5, 
de brasileiros no exterior, que podem entrar em fundos internacio-
nais para aplicar no Brasil. Também aí não vamos resolver o proble-
ma dos recursos internacionais de brasileiros ilegais no exterior.

Exclusão de processo em andamento. Veja que há uma exceção 
no projeto que diz o seguinte: quando há um inquérito, ou um 
processo judicial em andamento, a única hipótese dele se bene-
ficiar da lei é se for absolvido. E lá especifica em que hipótese 
isso acontece. Ele poderá aplicar depois, beneficiar-se da lei pos-
teriormente. Mas aqui também há um dispositivo que diz que o 
Ministério Público pode suspender qualquer tipo de investigação. 
A hipótese que a Itália previu de uma outra maneira está também 
contemplada no projeto.

Uma coisa que não mencionamos aqui, e é importante – e o 
México foi o mais sábio de todos, porque fez por decreto lei e nor-
ma administrativa –, é o anonimato. O México, por uma questão 
meramente administrativa, recolhe o imposto anonimamente e só 
apresenta na hipótese de fiscalização. No nosso caso o bem é inclu-
ído no ano seguinte, na declaração de bens. Ele é anônimo durante 
um período, depois passa a ser conhecido da Receita com sigilo. No 
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México não. Só se a pessoa vier a ser investigada é que ela apresenta 
a guia para provar que recolheu. 

E mais do que isso. A Itália é outro exemplo, o México também. 
Pessoas físicas, ninguém perguntou de onde veio o dinheiro. Só na 
hipótese de ser investigado futuramente é que ele vai dizer que foi 
da máfia, mas a entrada é anônima e não tem questionamento so-
bre a origem. Claro ele vai dizer: então pode se organizar. Primeiro, 
existe o laranja. A CPI do Banestado pegou um laranjal, não tem 
repatriamento e tem um laranjal.

A pergunta é esta hoje: se o repatriamento permitir a legaliza-
ção, pode trazer dinheiro sujo para ser lavado, é uma hipótese. É 
verdade, temos que pensar um jeito de costurar um pouco melhor 
isso. Acho que essa é uma contribuição importante das tantas que 
aqui apareceram.

Também é verdade que hoje a legalização e a lavagem do cri-
me organizado acontece em cada esquina. Na CPI do Banestado 
chegamos a pegar uma Pizzaria que era lavagem de doleiro. Agora, 
quantos não são empresas de fachada para lavar o dinheiro que, na 
verdade, hoje não tem repatriamento? Então, a fiscalização tem que 
ser canalizada para outro lado. 

O mérito que pode existir nesse projeto é diminuir sensivelmen-
te a área a ser fiscalizada e concentrar a fiscalização onde tem que 
fiscalizar, porque é um crime organizado, e não no médico que 
mandou 300 mil dólares para fora para garantir sua aposentadoria. 
A qualquer tempo pode ser revogada a anistia desde que comprova-
da. Se houver investigação posterior, que ele possa atingir a origem 
se for investigado, e se a origem for proibida, ele perde, e é penali-
zado, porque o apenamento é dobrado.

Os recursos já internados. 
Concordo também com isso. Aliás, disse na minha primeira fala 

que grande parte desses recursos está aqui. De que maneira constam 
no patrimônio nacional? O professor pegou esse aspecto. Consta 
como dívida. O Brasil deve para offshore como investimento de es-
trangeiros no Brasil. Isso agrava o balanço brasileiro. Ao contrário, a 
legalização vai mostrar que esse patrimônio é de brasileiros, e vai re-
duzir. É um efeito para aqueles que estão aqui. Além disso, por esse 
aspecto, o dólar fica um pouco menos agredido, porque o dinheiro 
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já está aqui, circulando, e reduz em certa medida o gravame de tê-lo 
desvalorizado e o real valorizado.

Esse é um problema que vamos viver com ou sem repatriamen-
to. O fundo que estão propondo é um pouco isso. O IOF recente-
mente é um pouco isso. E agora políticas novas para exportação 
de incentivo é isso, porque precisamos manter um grau de ex-
portação significativo, apesar da valorização do real. Aliás, quero 
relembrar que há pouco mais de cinco anos o dólar estava a 3,80, 
quase 4, e diziam: puxa vida, se o dólar chegar a três quebramos. Está 
a 1.6 e não quebramos ainda.

Sr. Presidente, não estou preocupado, assim como tenho cer-
teza que V.Exa., o Deputado Luciano Castro e o Senador Delcídio 
também não, em ter um projeto deste Governo, mesmo porque 
não consultei o Governo para preparar esse projeto. Consultei a 
assessoria da CPI do Banestado. Aliás, uma parte está aqui presente, 
porque foi lá que formulamos a idéia. O Governo não tem nada a 
ver com esse projeto da minha parte. Com certeza do Deputado Lu-
ciano Castro também não. É verdade que o Governo numa hora vai 
ter que pensar junto conosco, na hora adequada e com a proposta 
do Legislativo desenvolvida. Não estou preocupado se o Governo é 
mais ou menos populista. Sei de uma coisa: a Receita Federal, nos 
últimos cinqüenta anos, deixou evadir 100 bilhões de dólares deste 
País. É isso que eu sei. É um fato concreto. Se o Governo é melhor 
sucedido hoje do que outro, não estou preocupado. Não posso tam-
bém ignorar a realidade do que existe e propor uma solução. Essa é 
a nossa tratativa hoje. Comecei ressaltando o papel da Encla, que é 
aumentar a fiscalização, o controle, enfim, fiscalizar melhor.

Quero encerrar cumprimentando, mais uma vez, o Deputado 
Aelton, que demonstra a coragem de fazer um debate como este, 
que achei de alto nível e com contribuições positivas, técnicas e 
sugestões que precisam ser aprofundadas. Vamos ter uma segunda 
parte da audiência esta tarde, onde os trabalhadores também vão 
poder opinar a respeito; vamos ter a seqüência do projeto na CCJ. 
Acho que a Academia vai ser amplamente consultada no momen-
to adequado. 

Tive oportunidade de viajar ao México, à Alemanha e à Itália para 
cuidar deste assunto. Estamos recebendo material de colaboração, o 
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detalhamento de como foi lá e a análise conjuntural, porque cada 
realidade é uma. Tenho certeza que esta contribuição, que não é 
individual minha, mas que teve origem num trabalho coletivo de 
várias pessoas, na CPI do Banestado, é uma demonstração de que 
buscou também se desenvolver, aprimorar e atender interesses do 
País.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Indago à as-

sessoria se recebeu alguma pergunta. 
Deixo a palavra à disposição dos debatedores. Se quiserem fazer 

perguntas entre si, estejam à vontade. 
A pergunta vem do Sr. Walter Porto, do Banco do Brasil: “Se o 

confisco da poupança do Governo Collor estimulou o envio de re-
cursos para o exterior por meios ilícitos, por pessoas físicas ou em-
presas idôneas, para a proteção dos seus capitais.” Não direcionou a 
pergunta. Quem se sentir à altura, por favor. 

O SR. GUSTAVO AMARAL (não revisado pelo expositor) – 
Aproveito o gancho para uma consideração. Infelizmente, o traba-
lhador da Magistratura não está mais presente. Esse é um ponto que 
precisamos ver com bastante cautela. Fala-se em atacar as causas. 
Só que nós estamos tratando aqui de efeitos presentes, de causas 
pretéritas, não é? Nós não podemos voltar ao passado, nós não so-
mos providos de uma máquina do tempo para mexer com as causas 
passadas, porque elas já ocorreram. Nós podemos tratar dos efeitos 
presentes. Dizer que o Brasil vivia um ambiente de enorme incerte-
za, hoje, isso já melhorou muito, já chegou à velocidade de cruzeiro 
ou não, pode ser polêmico. 

Para falar do passado, acho que precisaria ter muito menos cabe-
los brancos na audiência do que temos, não é? Se tivéssemos numa 
audiência de 18 anos para baixo, aí podia ser: Olha, no Brasil existia 
inflação, a inflação chegava a 42% ao mês. Não precisamos disso. 
Obviamente, isso se tem. É uma realidade que foi acontecendo. A 
lógica só faz aumentar esses recursos fora. E a questão de se dizer 
que o combate, o reforço aos instrumentos de fiscalização poderiam 
atingir esse resultado parece-me uma profissão de fé. 

E faço apenas uma observação. Os Estados Unidos, com todo seu 
poder, não pegou o dinheiro do Bin Laden. Então, esse dinheiro 
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que está por aí nós vamos conseguir? Talvez sim, talvez o do médico 
que colocou os seus 300 mil dólares por lá, o Fulano ou o Beltrano. 
Ou seja, na proporção de quem tem dinheiro lá fora, os bagrinhos, 
esses, com certeza. Talvez a gente pegue alguns. Agora, quem real-
mente mais precisa ser pego... Se os Estados Unidos não conseguem, 
eu tenho sinceras dúvidas se vamos conseguir fazer isso. 

Então, a causa é a história do Brasil, é tudo que a gente viveu: 
é o confisco do Presidente Collor, são os expurgos, é a inflação de 
2.000%, 3.000% ao mês. Foi tudo isso, não é? Tudo que já acon-
teceu. Vivemos um outro tempo; e nesse outro tempo passamos a 
ter uma moeda de verdade. Precisamos curar os efeitos do passado. 
Esse, acho, é o grande mérito do projeto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Para corroborar um pou-
co com a informação que o V.Sa. presta. O primeiro caso, e até hoje 
o único que eu saiba que conseguiu o sigilo de brasileiros no exte-
rior foi a partir da CPI do Banestado, 300 doleiros. Beacon Hill, MTB 
Bank, Merchants Bank, Safra, etc. Nós tivemos agora o resultado de 
um primeiro que tem 250 processos em andamento no Ministério 
da Justiça. Sobre esses, uma pena de perdimento de um desses dolei-
ros de 4 milhões dólares, um milhão e poucos dólares vieram para o 
Brasil como ressarcimento, da divisão de um terço, etc. 

Nós estamos falando de 150 bilhões de dólares. Não tem CPI do 
Banestado em andamento para se conseguir sigilo de outras pessoas 
no exterior. É uma dificuldade monstruosa para se conseguir, apesar 
do empenho, da força que se faz. Então, quero dar-lhes razão sob 
esse aspecto. O problema é que a estrutura internacional é essa, e 
nós estamos no Brasil, e ainda com muitas debilidades, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Se alguém 
quiser fazer alguma pergunta, pode usar a palavra.

O SR. CÁCITO AUGUSTO DE FREITAS ESTEVES – 
Respondendo ao representante do Banco do Brasil. O sistema 
financeiro internacional não tem um controle apurado sobre fluxo 
de capitais dessa natureza. Até porque é feito de forma ilegal, por 
meio de caminhos normalmente não oficiais. Só que há um histórico 
de movimentos atípicos de depósitos ou remessas internacionais de 
valor. E esses registros atípicos normalmente coincidem com grandes 
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oscilações de insegurança em países de economia considerável, 
como é o caso do Brasil, por exemplo. 

Então, se formos analisar o grau de atividade atípica, porque 
o volume é muito grande, então, dificilmente você pega algumas 
oscilações de fluxo de capital, mas quando há oscilações atípicas, 
normalmente elas estão ligadas a alguma situação anormal, seja 
econômica, seja política, seja social, em alguns países de economia 
sensível. É óbvio que em países de economia insignificantes não vai 
haver remessa de valores. A instabilidade político-social, econômica 
e jurídica dos países que sofrem com depósitos dos seus naciona-
listas no exterior é absolutamente determinante para o sucesso de 
políticas de repatriação. Tanto que não se tem registro de países de 
economia sólida, ou países de estabilidade plena, com problemas de 
contas não declaradas ou depósitos não declarados ao seu governo. 
Quer dizer, isso é típico de países muito instáveis. 

A Itália durante muito tempo foi um dos países europeus mais 
instáveis, principalmente no que diz respeito à política. E até hoje 
tem uma instabilidade política muito grande, porém estabilidade 
institucional muito forte. Agora, foi só depois, como bem lembra-
do pelo ilustre representante da CNI, do fortalecimento do euro, 
depois da sedimentação da Comunidade Européia – e esses valores 
já estavam no exterior e tinham dificuldade de retornar à Itália, 
que agora já tinha o seu investment grade elevado, já tinha uma 
estabilidade monetária que justificasse o retorno dessa poupança, 
que foi colocada no exterior para efeito de garantia –,apenas após a 
realização dessa reforma de base é que o recurso retornou.

A CNC identifica que a falta de preparação foi o caso do insu-
cesso na Argentina. A Argentina apenas fez a política de reingresso, 
mas não sanou o problema que fez com que os recursos fossem 
emitidos para fora.

Então, entendemos que, apesar de ter melhorado muito, o Brasil 
realmente conseguiu seu investment grade, mas num nível ainda 
mais básico. Grande parte desse capital que poderia retornar ao Bra-
sil, que é capital de poupança, que é a capital ilegalmente remeti-
do ao exterior, mas que está lá, não para efeito exclusivamente de 
escamoteação do Fisco, ou de um cumprimento de práticas ilegais, 
mas de segurança das pessoas, esse capital poderia retornar, poderia 
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ser investido no Brasil. Mas retornará somente quando a situação 
político-social, econômica e jurídica no Brasil for mais forte. 

Por isso é que, ao responder, eu entendo que sim. Os planos 
econômicos, em geral, foram objetos de remessa; calotes na dívida 
externa foram certamente motivos de remessa; eleições certamente 
também foram motivos de remessa; instabilidade política. Qual-
quer fator que desestabilize, seja economicamente, politicamente, 
juridicamente ou socialmente um país é fator de remessa interna-
cional ilegal.

O SR. GUSTAVO AMARAL – Quero lembrar aqui que há me-
nos de 1 ano o Fisco alemão comprou uma base de dados de um 
funcionário de um banco de Luxemburgo de capital ilegal da Ale-
manha, depositado em Luxemburgo. O Presidente da França tam-
bém comprou, o Presidente da DOT Telecom renunciou porque pe-
garam o dinheiro dele lá. A última vez que eu ouvi as autuações já 
davam mais de 1 bilhão de euros. E a Alemanha nunca foi um país, 
pelo menos desde o pós-guerra, fraco. Então, a premissa de que só 
país instável tem esse problema não me parece uma premissa de-
monstrada pela realidade.

O SR. CÁCITO AUGUSTO DE FREITAS ESTEVES – Não, não 
é só país instável. Mas você vê o valor: 1 bilhão de euros e 100 bi-
lhões de dólares num país. Então, quer dizer, 1 bilhão de euros...

A DEUTSCHE TELEKON. Aí, sim, isso vem de atividades ilegais, 
vem de sonegação fiscal, vem de atividade internacional das 
multinacionais, de atuação de escamoteação do Fisco. Isso é típico de 
atividade de escamoteação de ordem tributária. Agora, em um País 
que não tem pujança econômica, e nós não temos empresa do porte 
da DEUTSCHE TELEKON, ter a estimativa de 100 bilhões, a análise 
tem que ser feita da mesma forma da Itália. A Itália só recentemente 
teve uma pujança econômica. E as empresas italianas assumiram 
uma importância na Comunidade Européia, principalmente de 
investimento de outras empresas, de outros países mais fortes na 
que Itália. 

Então, quer dizer, a característica e a peculiaridade do Brasil, 
como a da Itália, como a do México, como a de outro país é mui-
to vinculada à questão de estabilidade social, política, jurídica. 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

��
Repatriamento de Capitais

E é imprescindível que, para ter o sucesso efetivo no retorno desse 
recurso, seja sanada a causa que originou a remessa. 

Eu não tenho dúvidas de que se avançarmos no investment grade, se 
o Brasil continuar com a estabilidade, esses recursos – tudo bem que 
exista dificuldade de repatriação, mas há pressão em cima do Con-
gresso Nacional para que se estabeleça um novo critério ou um proje-
to como esse – irão aumentar enormemente num futuro próximo.

O SR. CLÁUDIO FINKELSTEIN – É óbvio que um projeto des-
sa magnitude pode ser bom, como qualquer outro, pode ser mal 
utilizado, pode ser bem utilizado por pessoas com objetivos escu-
sos. Eu compactuo com a idéia do Deputado José Mentor de que ele 
precisa ser revisto, depurado, exatamente para poder excluir a pos-
sibilidade de mal-uso desses mecanismos que serão introduzidos. 
Mas me parece, e esse talvez seja o principal elemento, que, a partir 
do momento que a gente traga esse dinheiro para a legalidade, ain-
da correndo o risco, como mencionado, de dar uma chancela de 
legalidade, um direito legal, você traz algo que até então não existia 
e que favorece a fiscalização e a possibilidade de traçar esses valores, 
de buscar a origem desses valores e buscar uma penalização àquele 
que praticou aquela conduta, que até então não existia. Ele era um 
laranja, um número, uma empresa que sumia no momento em que 
aqueles valores eram confiscados, ou seja, ele era fumaça e perma-
necia fumaça. A partir do momento em que a gente cria um me-
canismo de inserção desses valores no mercado interno, no nosso 
mercado financeiro, a gente cria uma identidade, cria um número a 
ele. E isso favorece sobremaneira a fiscalização.

Segundo – de novo aí vem a minha área de concentração, que é 
o Direito Internacional –, parece-me que a gente tem que parar de 
pensar no Brasil como um país pobre. O Brasil já foi convidado a 
integrar o CDE, a OMC. E hoje é diário isso, ela não consegue con-
templar os benefícios dos países pobres ao Brasil. O Brasil tem sérios 
problemas estruturais – tem pobreza, problemas de todas as ordens, 
não há a mínima discussão com relação a isso –, mas o Brasil não 
é mais um país pobre. O Brasil está entre os 10 principais produ-
tores. Ele vem deixando de ser o país do futuro para ser o país do 
presente. Isso nós estamos presenciando. O Dr. Gustavo disse que 
alguns desses cabelos brancos presenciaram e esperam se beneficiar 
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cada vez mais desse grau de investimento, dessa seriedade que foi 
conquistado a duras custas. 

Eu vejo nesse projeto, ou mais do que nesse projeto, nessa discus-
são iniciada, quase que um mea-culpa não do Governo e, sim, do Es-
tado, enquanto entidade, ente político. Tudo o que foi mencionado 
aqui à guisa de exemplificação o Estado brasileiro vem remediando. 
Ou seja, aquele cidadão que não podia fazer a compra do livro téc-
nico enquanto estava na sua faculdade nos anos 80, o Estado hoje 
propicia o cartão de crédito internacional, ou a ordem de pagamen-
to. Aquele cidadão que não podia viajar porque... Eu não me recor-
do qual era o limite, hoje ele pode comprar 5, 10, 20 mil dólares e, 
se precisar gastar mais, ele gasta no cartão. Hoje o brasileiro pode 
legalmente manter uma conta no exterior. E esse dinheiro, como o 
Deputado José Mentor mencionou, passa a integrar o patrimônio. 
Ele é um ativo brasileiro. A receita desses valores lá fora também são 
tributadas aqui. Eles geram riquezas e produzem benesses. No mo-
delo em que se encontra efetivamente isso é impossível acontecer. É 
impossível que aquele bom empresário, aquele dono de um bar, de 
um restaurante, aquele que quer investir no seu Estado, aquele que 
quer investir no seu futuro, no futuro da sua família, possa fazer isso 
sem confessar um crime. E aí, sim, é um crime. 

Ou seja, eu acredito piamente que essa é uma forma de tratarmos 
diferentemente aqueles que são diferentes, e deixar a porta para 
perseguição, efetivamente a perseguição daqueles que utilizarem de 
má índole, de má fé, esse instrumento que foi criado para beneficiar 
aqueles que utilizaram, como eu disse agora, a sonegação, única e 
exclusivamente a sua negação como a sua única instrumentação de 
defesa contra a opressão do Estado há 20 anos. 

Hoje o País é diferente, o ordenamento é diferente. Vejam: essa 
discussão que estamos tendo hoje, no momento em que eu entrei 
na faculdade era impossível. Quer dizer, essa abertura que o Con-
gresso Nacional está dando à sociedade organizada era inaudível, 
impensável. Essa colaboração de todas as classes das sociedades or-
ganizadas pode, sim, propiciar que tenhamos um projeto bom, que 
seja bem utilizado e que nos dê instrumentação. 

A preocupação da OAB, do Ministério Público, da CNC é louvá-
vel, plausível, por quê? Porque vivemos num País que já deturpou 
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toda a ordem jurídica que se constituiu. De qualquer forma, a tec-
nologia que hoje existe, me parece, funcionará muito melhor com a 
concepção de um projeto dessa natureza. A gente vai conseguir dar 
nome. O Deputado José Mentor disse: “Nós encontramos um laran-
jal”. E desse laranjal muitos deles estão sendo efetivamente puni-
dos. E nessa punição vai-se identificar o mandante. De outra forma, 
de novo, parece-me que seria impossível ter um Departamento de 
Cooperação Judicial e Recuperação de Ativos. Ele só funciona na 
recuperação de ativos. A recuperação judicial não existe, por quê? 
Porque não existe vontade política, nos diversos Estados que com-
põem o globo, de emprestar esse tipo de informação – o Brasil tam-
bém não teria, por quê? Porque esses valores que são centenas de 
bilhões vão gerar riqueza em outra localidade e não na nossa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – O Supremo Tribunal Fe-
deral acabou de negar. Nós recebemos colaboração e não consegui-
mos prestar colaboração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Só a título 
de corrigir uma falha, porque esta sessão tem que ser gravada na 
íntegra, após a pergunta do Sr. Walter Porto, do Banco do Brasil, o 
primeiro a responder foi o Sr. Gustavo Amaral, da CNI. Dos três úl-
timos a usar a palavra, o primeiro foi o Sr. Cácito Augusto de Freitas 
Esteves, da CNC, vindo em segundo lugar, o Dr. Gustavo Amaral e, 
em terceiro, agora, o Dr. Cláudio Finkelstein, sendo aparteado agora 
pelo nobre Deputado José Mentor. 

Passo a palavra agora ao nobre Deputado José Mentor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Eu só queria registrar 

porque eu usei essa palavra, viu Prof. Cláudio, que o Brasil é um 
país pobre. Eu diria o seguinte: hoje ele é menos pobre se se pensar 
em termos globais. Acho que a economia brasileira tem um papel 
maior hoje no mundo, está crescendo e acho que vai ocupar um 
papel maior ainda. Mas exatamente por isso que este projeto se 
torna mais importante, porque nós somos pobres em poupança. A 
nossa poupança interna é pequena, agora começou a crescer inter-
namente também. E temos a poupança nossa interna lá fora. Nós 
queremos trazer a poupança interna para cá. É isso. 
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E dar mais uma informação, porque eu estive na Alemanha con-
versando um pouco sobre isso. Realmente o repatriamento de capi-
tais na Alemanha não foi bem-sucedido. Mas o motivo, pelo menos 
aqueles Parlamentares da Fazenda Nacional me disseram, é porque 
o imposto sobre a atividade financeira na Alemanha é 42%. Então, 
o camarada ia trazer o dinheiro da França, da Itália, ia internar na 
Alemanha e a próxima aplicação que ele fizesse ele ia pagar 42% de 
imposto. Então, foi um fracasso. Tanto é que eles estão corrigindo e, 
para 2009, estão baixando um imposto sobre aplicações financeiras 
para 25%. Eles esperam, então, com isso, repatriar. 

Eu concordo com a sua afirmação de que a instabilidade política, 
jurídica leva à evasão, mas a Itália foi por outros motivos. A Alema-
nha não tem tanto, mas eles acham que, depois dessa correção de 
rota da tributação financeira, eles vão ter sucesso no repatriamento 
de capitais, alemães que são.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Se alguém 
mais quiser falar.

O SR. CÁCITO AUGUSTO DE FREITAS ESTEVES – Apenas 
para dar uma sugestão ao Deputado José Mentor, como modesta 
contribuição. Para enquadrar a questão de manter ou remeter di-
nheiro como crime financeiro, e aproveitando a íntegra do seu pro-
jeto, porque entendo que, em uma análise sistemática do projeto de 
V.Exa., percebe-se que o senhor mirou na questão dos crimes contra 
o sistema financeiro praticados por malversação de dinheiro, má 
gestão de bancos etc. Minha sugestão é simples. O inciso X do art. 
1º, que prevê, dentre os crimes arrolados, que não se aplicam crimes 
contra o sistema financeiro nacional, é colocar uma vírgula, salvo 
o tipo penal previsto no art. 22, em seu parágrafo único, que é jus-
tamente o dispositivo que diz que efetuar operações de câmbio não 
autorizada com o fim de promover evasão de divisas é crime. E o pa-
rágrafo único que promove a autorização legal à saída de moeda, de 
divisa, ou nele mantém depósito. Com isso você resolve o problema 
do enquadramento de crime contra o sistema financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrados os debates da primeira Mesa. 
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Agradeço a presença aos convidados, aos Srs. Parlamentares. Convi-
do todos para a segunda Mesa deste seminário, a se iniciar às 14h, nesta 
mesma sala, Plenário 2, do Anexo II, da Câmara dos Deputados. 
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2ª Mesa 
Trabalhadores, Sociedade e o Repatriamento

Quintino Marques Severo, Domério Nassar de 
Oliveira, Deputados José Mentor

 e Aelton Freitas, Juíz Kéops de Vasconcelos Vieira Pires, 
José Carlos Cosenzo e luciano Martins lourenço.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Declaro aber-
tos os trabalhos da Segunda Mesa do Seminário destinado a discutir 
o repatriamento de capitais, resultado da aprovação do Requeri-
mento nº 108, de 2007, de nossa autoria.

O objetivo do seminário é promover um amplo debate sobre a 
conveniência e oportunidade de se promover o repatriamento de re-
cursos depositados no exterior, detidos por pessoas físicas ou jurídicas, 
respectivamente, residentes e sediadas no Brasil. Nesta Segunda Mesa 
será discutido o tema Trabalhadores, Sociedade e o Repatriamento.

Agradecemos por estar conosco ao Deputado José Mentor, autor 
do Projeto de Lei nº 5.228, de 2005. O Sr. José Carlos Cosenzo ainda 
não chegou, mas convido os outros membros para darmos prosse-
guimento. Assim que o Sr. José Carlos Cosenzo chegar, ele comporá 
a Mesa.

Convidamos para compor a Mesa o Sr. Kéops de Vasconcelos 
Vieira Pires, Juiz da 1ª Vara da Comarca de Esperança, Paraíba, re-
presentando o Sr. Airton Mozart Valadares, Vice-Presidente da Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros – AMB. Seja bem-vindo.

Convidamos também para compor a Mesa o Sr. Quintino Mar-
ques Severo, Secretário-Geral Nacional da Central Única dos Traba-
lhadores – CUT; o Sr. Domério Nassar de Oliveira, Assessor Econô-
mico da União Geral dos Trabalhadores, a quem agradecemos por 
ter participado da Primeira Mesa; e o Sr. Luciano Martins Lourenço, 
Assessor do Presidente da Força Sindical.

Quando chegar, será convidado para compor a Mesa o Sr. José 
Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público – CONAMP.

Esclareço aos ilustres convidados e aos Srs. Parlamentares que o 
seminário está sendo gravado para posterior transcrição, por isso 
solicito que falem ao microfone.

Toda vez que outro orador for falar o Presidente da Mesa vai in-
tervir, exatamente para ficar gravado e registrado.

Para melhores condições de trabalho, informo que os exposi-
tores terão 15 minutos prorrogáveis, a juízo da Comissão, não po-
dendo ser aparteados. Somente após a exposição dos convidados 
passaremos ao debate.
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O autor do requerimento terá 10 minutos para a interpelação. 
Após as exposições, passaremos aos debates. Os Deputados inscritos 
para interpelar os expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o 
assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os interpe-
lados igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica 
pelo mesmo prazo.

Serão autorizadas inscrições com os seguintes critérios de pre-
ferência: primeiro, autor do requerimento; segundo, Deputados 
membros da Comissão; terceiro, demais Parlamentares. Com a 
aquiescência da Mesa, em quarto, os presentes que quiserem fazer 
perguntas por escrito.

Passo a palavra ao Deputado José Mentor, autor do Projeto de Lei 
nº 5.228, de 2005.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Boa-tarde a todos e a 
todas.

Sr. Presidente, Deputado Aelton Freitas, mais uma vez quero 
cumprimentá-lo pela coragem de realizar debate público sobre tema 
tão polêmico e envolvente como este.

Inicio fazendo um pequeno histórico da propositura. Na Câmara 
dos Deputados tramita o projeto de lei de minha autoria. Na rea-
lidade, ele é conseqüência de um trabalho que realizei em 2003 e 
2004, até o início de 2005, na CPI do Banestado, que investigou a 
evasão de divisas no País.

Junto com esse projeto também tramita, com antecedência cro-
nológica, o projeto do Deputado Luciano Castro, que trata do mes-
mo tema e tem o mesmo objetivo, embora a formulação seja um 
pouco distinta.

No Senado Federal tramita projeto de autoria do Senador Mar-
celo Crivella, também com o mesmo objetivo e, claro, com propo-
situra diferente. Temos notícia de que o Senador Delcídio Amaral 
também está concluindo estudo no sentido de buscar o repatria-
mento de capitais.

Sr. Presidente, vou deixar para fazer considerações mais genéricas 
e políticas em um momento seguinte e vou tentar rapidamente 
resumir o teor do projeto para que possamos debater concretamente 
a respeito.
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O projeto trata de repatriamento de capitais, mas, na realidade, 
extingue a punibilidade de crimes cometidos de transferência de 
recursos para o exterior, trata da anistia fiscal – pela manhã ou-
vimos o termo técnico adequado: remissão – e faz a cobrança por 
meio da instituição de uma contribuição do Imposto de Renda. Ele 
trata de dois hipóteses: ou a legalização dos capitais ou a legaliza-
ção e o repatriamento.

Então, dois hipóteses foram apresentadas: podemos ter a legali-
zação dos recursos no exterior, pura e simples, permanecendo no 
exterior, ou a legalização e o repatriamento para o País. E ele ex-
clui dessa possibilidade de legalização ou repatriamento os crimes 
chamados antecedentes de lavagem de dinheiro. Exclui, portanto, 
tráfico de pessoas, tráfico de drogas, de armas, de órgãos. Ele exclui 
o terrorismo, a pornografia, a corrupção, o desvio de recursos públi-
cos, a extorsão mediante seqüestro, enfim, exclui vários crimes, que 
são aqueles chamados de antecedentes da lavagem de dinheiro.

O projeto institui uma penalidade dobrada do ponto de vista 
penal para aqueles que se valerem desse projeto para praticar fraude 
ou falsear a verdade. A “anistia tributária”– entre aspas – inclui im-
postos, multas e juros e trata do repatriamento com um depósito e 
uma carência de dois anos de permanência do dinheiro depositado 
no Brasil. 

A legalização se daria em um molde assemelhado à CC5, reco-
lhe o imposto e transforma a movimentação como se fosse uma 
CC5. Também permite que, nos processos em andamento, admi-
nistrativos ou judiciais, que venham a ser considerados legaliza-
dos, absolvidos por falta de provas ou por inexistência do delito, 
que essas pessoas possam legalizar, em um período seqüente, a 
absolvição no processo.

Institui ainda duas alíquotas. Aqui queria abrir um primeiro pa-
rêntese, porque não podemos nos esquecer de que esse projeto teve 
a sua concepção durante 2004 e 2005. Ele foi proposto inicialmente 
no relatório da CPI do Banestado, em fevereiro de 2005, protocola-
do por minha iniciativa pessoal em maio, porque a CPI não conse-
guiu votar o relatório final proposto pelo Relator.

Naquela ocasião, estávamos falando da cotação do dólar em mais 
de 3 reais, a 3,20 ou 3,30. Por isso que a sua concepção estabeleceu, 
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na hipótese de legalização, uma alíquota de 6% – legalize e deixe o 
recurso fora do País –, e um estímulo para que repatriasse o recurso. 
Quem legalizasse e trouxesse para o País pagaria 3%.

Levanto também uma questão importante que outros países já 
discutiram: o anonimato. O § 1º do art. 3º trata disso, a declaração 
de que está isento desses crimes antecedentes, e assim por diante.

O art. 4º trata de recursos já internados. É uma outra observa-
ção que faço aqui, porque é de conhecimento de todos que parte 
desses recursos – não se sabe o quanto – já entrou na economia 
brasileira, via offshore, por empréstimo, ou para inversão acionária, 
ou até mesmo compra de imóveis, ou por intermédio de fundos de 
terceiros que aplicaram esses recursos no Brasil. Então, quanto aos 
recursos já internados, o projeto reconhece que, mesmo interna-
dos, eles podem ser regularizados. E permite o anonimato durante 
um período que será quebrado na declaração de bens do Imposto de 
Renda do ano seguinte, porém sujeito ao sigilo fiscal.

Outra questão importante que o projeto estabelece é que a con-
fissão e a declaração de regularização que se busca por parte do 
proprietário dos recursos, a Receita Federal e os órgãos do Estado 
não podem utilizar para constituir qualquer outro tipo de crédito 
tributário que porventura venha a existir. E estabelece uma punição 
mais rigorosa até com a demissão, sem prejuízo da sanção civil e 
penal do funcionário que quebrar o sigilo dessa informação. 

Estabelece uma carência de dois anos para aqueles recursos que 
forem legalizados e repatriados e transmite ao Ministério da Justiça 
e ao Ministério da Fazenda a regulamentação dessa lei.

Quero terminar minha fala, Sr. Presidente, dizendo que se tra-
ta de projeto polêmico – nós sabemos disso – e a intenção dele é 
propiciar um debate. Vossa Excelência, Sr. Presidente, ao apresentar 
requerimento para realizar este seminário, contribui muito para po-
dermos ouvir a sociedade e as entidades sobre a visão que têm em 
relação a isso, porque com certeza existe uma visão falso moralista 
de um lado que busca achar argumentos de que o projeto beneficia a 
bandidagem, tenta proteger quem foi irresponsável e não contribuiu 
em sua posição de contribuinte etc. Na realidade, estamos buscan-
do aprofundar a discussão, corrigir as distorções para o bem de um 
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país que carece de recursos e de financiamento público e tem mui-
tas necessidades para continuar se desenvolvendo.

Essa é a minha primeira fala, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Agradeço a 

V.Exa. a participação. O pronunciamento de V.Exa. me poupou 
muitas palavras, já me dando condições de passar a palavra ao pri-
meiro convidado, Sr. José Carlos Cosenzo. Seja bem-vindo à Mesa.

Como disse o Deputado José Mentor, estamos aqui exatamente 
para acender o assunto. Respeitamos a posição e as opiniões de to-
dos em qualquer situação exatamente para podermos promover o 
debate, trazer o assunto à tona e envolver a sociedade brasileira em 
tudo que tiver que ser discutido sobre o tema.

Com a palavra o Dr. José Carlos Cosenzo.
O SR. JOSÉ CARLOS COSENZO (não revisado pelo expositor) – 

Exmo. Sr. Presidente, Deputado Aelton Freitas, gostaria de registrar 
meus cumprimentos e respeito ao Deputado José Mentor, cuja histó-
ria de vida e de trabalho para a sociedade paulista conheço de perto e 
me orgulho muito de poder registrar publicamente seu trabalho.

Sr. Presidente, talvez não em tom de crítica especificamente a 
esse projeto – ao contrário de críticas, vou trazer, antecipadamente, 
minha absoluta aquiescência ao projeto, ou pelo menos ao trazido 
pelo Deputado José Mentor –, tomo a liberdade de dizer que esse 
reconhecimento do Ministério Público ao Parlamento, especifica-
mente à Câmara dos Deputados, permite-me fazer uma crítica não 
ao Parlamento, mas à forma como às vezes se desenvolve a busca 
do processo legislativo. 

O que se verifica nesse projeto e o que efetivamente se busca é 
trazer de volta o capital levado para o exterior de forma não ilícita 
criminalmente ou decorrente de improbidade administrativa, mas 
as pessoas, talvez até em decorrência da fragilidade do momento 
político e econômico, poderiam ter transferido esses capitais. 

Vou agora me reportar ao projeto do Deputado José Mentor, por-
que acho que, disparadamente, de todos os que tratam desse assun-
to – verifiquei também o trabalho elaborado pelo Senador Delcídio 
Amaral –, esse é o que mais aprofunda e especifica o assunto.
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O que me dá tranqüilidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilus-
tres colegas que nos honram com a presença, é que o projeto faz 
uma exclusão absolutamente clara e transparente da inaplicabili-
dade desse repatriamento de valores para as pessoas ligadas a de-
terminados delitos e atos de improbidade administrativa. Isso fixa 
rigorosamente a forma de uma fiscalização do Ministério Público, 
do Poder Judiciário e, principalmente, da sociedade brasileira. 

Eu disse que ia fazer uma crítica, e, às vezes, elogiando o Par-
lamento, demonstramos as fragilidades. Volto a insistir, não fa-
zendo daqui um tablado ou patamar para choradeira, mas fico à 
vontade porque o Deputado José Mentor votou contra o Projeto 
de Lei nº 265, de 2007, do Deputado Paulo Salim Maluf, que busca 
claramente voltar ou repristinar a Medida Provisória nº 2.088, de 
2001, de triste memória, na época baixada pelo Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso. Na ocasião, num debate encarniçado com 
alguns procuradores da República, o Presidente perdeu a esportiva, 
podemos assim dizer, e baixou uma medida provisória estabelecen-
do então a Lei da Mordaça, que chamávamos de lei da ameaça. 

Essa lei estabelecia que não apenas membro do Ministério Públi-
co, mas qualquer sociedade civil rigorosa ou constitucionalmente 
organizada que pudesse ajuizar ação civil pública ou ação popular 
ameaçava o seu autor. Na época, o Presidente Fernando Henrique 
estabelecia uma multa e a responsabilização pessoal criminal do 
membro do Ministério Público se, a critério do magistrado, ela fos-
se verificada como temerária. Infelizmente, ela foi repristinada pelo 
Deputado Paulo Salim Maluf, e, ontem, a CCJ acolheu em parte esse 
projeto, penso que num manifesto retrocesso para a sociedade bra-
sileira, porque inibir a sociedade de fiscalizar é certamente buscar 
uma impunidade que não queremos. 

Faço este registro para poder dizer o que é o Parlamento. Ontem 
vimos essa tragédia apresentada pelo Deputado Paulo Salim Maluf. 
E fico muito à vontade para dizer, porque aqui é basicamente uma 
retaliação ao Ministério Público, porque o órgão busca na Justiça, 
sem perseguição, aquilo que entende que houve: desvio de finalida-
de na época em que Fernando Henrique era Presidente da República. 
Fazendo o contraste, temos hoje aqui o Projeto de Lei nº 5.228, de 
2005, do Deputado José Mentor, que considero um dos melhores, 
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primeiro, na essência, segundo, na intenção. Também acompanhei 
o trabalho de V.Exa. na época em que presidia a CPI do Banestado. 

Só busca projeto de lei que tenha efetivamente interesse social 
aquele que além da experiência tenha participado, insisto, na ex-
pressão de uma forma efetiva na busca de melhores valores ou solu-
ções para a sociedade brasileira. 

O Deputado José Mentor colocou nesse projeto especificamen-
te a experiência de V.Exa. naquela CPI, uma das mais importantes 
para a sociedade e na qual se verificou a possibilidade de muitos 
cidadãos brasileiros sérios, probos, respeitados, ante o temor de um 
momento econômico fragilizado – e todos nós passamos por isso, 
principalmente nós, agentes políticos, integrantes da Magistratu-
ra, do Ministério Público, especialmente servidores públicos, que 
ficavam numa terrível situação, porque, quando recebiam o venci-
mento, ele já era corroído pela inflação –, até por uma questão de 
sobrevivência, terem levado esses valores para fora do País.

Deputado, fundamentalmente buscando o debate e não trazen-
do doutrina, fiquei muito à vontade em verificar a profundidade 
do projeto, até porque, no aspecto criminal, o País conta hoje com 
mecanismos e ferramentas extremamente importantes. 

Está em vigência hoje no Brasil o Decreto nº 6.340, de janeiro de 
2008, que promulgou a Convenção Interamericana sobre Assistên-
cia Mútua em Matéria Penal. Era um protocolo facultativo que de-
pendia de ser posteriormente promulgado. Hoje dispomos de me-
canismos para buscar esses valores por meio de cooperação mútua 
com vários países no aspecto criminal.

Temos aqui, e talvez seja do conhecimento de todos os 
senhores, aquele tratado mais usado, o Tratado de Cooperação 
Jurídica em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil 
e a Confederação Suíça. A Suíça era o caminho mais fácil, mais 
recomendado em termos de segurança para aqueles que queriam 
desinternar o dinheiro. Esse tratado de 2004 foi subscrito na 
época pelo Ministro Márcio Thomaz Bastos, representante do 
Brasil. Temos com a Suíça a forma de depoimentos, entrega 
de documentos, elementos de prova, principalmente provas 
bancárias, financiamento societário, restituição de bens e valores. 
Portanto, esse aspecto temos já bem regulamentado.
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O que restaria então para uma análise no âmbito do Ministério 
Público? Se temos condição de buscar o repatriamento ou, de toda 
maneira, esses valores havidos de origem ilícita, valores havidos 
fruto de enriquecimento sem causa... E aqui está a maior comple-
xidade: há muitos anos o Ministério Público está tentando buscar 
valores de alguns políticos de grande relevância – não vou citar no-
mes, mas eles estão sempre na imprensa –, e a Suíça se recusa a en-
tregar porque não se trata de valores de origem ilícita. 

Acho que posso dizer que não apenas para o Ministério Público, 
mas também para a sociedade brasileira veio em magnífica hora 
projeto dessa natureza, Deputado José Mentor.

Se formos travar aqui discussão específica acerca do projeto, exis-
tem algumas dúvidas que gostaria de verificar. Por exemplo, caso se 
constate que os recursos repatriados são provenientes de condutas 
previstas no § 1º, ainda que se tenha recolhido Imposto de Renda, 
não terá efeito disposto nessa lei e será cobrado integralmente o 
crédito tributário originalmente devido. 

É apenas uma questão de técnica legislativa que dá para ajeitar, 
porque, na verdade, se porventura nós raciocinarmos que não se 
enquadra o crédito aqui, mas que ele se ajusta, sim, ao § 1º, que 
trata de crime, basicamente seria a possibilidade desse perdimento. 
Mas eu acho que é só uma questão de técnica legislativa e é absolu-
tamente fácil.

O § 2º do art. 1º. Uma questão que suscitava realmente dificul-
dade para o parâmetro do primeiro projeto de lei, do Deputado 
Luciano Castro – e V.Exa. realmente sanou toda essa dificuldade –, 
era o art. 4º, que trata da reinternação desse valor e que deixa bem 
claro qual é a forma de regulamentar esse dinheiro que já está aqui. 
Eu acho que basicamente a questão está resolvida. 

Então, Deputado, voltamos agora à justificação. Quanto ao proje-
to, algumas dúvidas pontuais efetivamente fazemos questão de apre-
sentar a V.Exa. por meio de nota técnica ou minuta. Acho que são 
basicamente questões de ajustamento, mas na essência, para nós. 

Eu consultei vários promotores de justiça, consultei vários cole-
gas que atuam na área. Gostaria de dizer que sou representante de 
classe do Ministério Público, minha área de atuação é no Tribunal 
do Júri, mas atuei muito tempo na área de Direito Público, mas, no 
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que se refere esse caso específico, fiz questão de consultar inúmeros 
colegas que atuam na área, e todos eles se sentiram absolutamente 
satisfeitos com o texto. Faltam apenas esses ajustes que eu terei a 
honra de encaminhar a V.Exa. 

Voltando à justificação de V.Exa., hoje, no Ministério Público, 
nós temos um projeto que se chama O que você tem a ver com a 
corrupção? É um trabalho em que nós estamos buscando, de forma 
absolutamente didática, a conscientização da sociedade brasileira, 
começando pela base. Esperamos que cada promotor de Justiça pos-
sa despir-se da sua situação jurídica de ficar sentado atrás de uma 
mesa esperando apenas e tão-somente que a notícia-crime venha a 
ele. Vamos buscar aquilo que é o mais importante para a sociedade 
brasileira: a educação.

Nesse critério de educação – se V.Exa. me permite, vou fazer um 
parêntese –, nós aplicamos o que está mais ou menos inserido no 
seu projeto, que é a filosofia da judia alemã Hannah Arendt. Ela dis-
se que, todas as vezes em que tratarmos de assunto dessa seriedade, 
temos de verificar três pontos. Primeiro, no aspecto individual: o 
que estou fazendo para combater a corrupção? Dentro desse nosso 
projeto, esta é a dúvida: o que estou fazendo individualmente para 
combater a corrupção? Segundo, no aspecto coletivo: o que estou 
fazendo coletivamente, ainda que eu seja uma pessoa correta, uma 
pessoa proba, uma pessoa íntegra, que respeita todos os parâmetros 
legais, para coibir aquele que eu sei que é praticante de improbida-
de, aquele que desrespeita a lei? E o terceiro viés, talvez o mais im-
portante, é um tratamento no que se refere à busca de uma solução 
melhor para a sociedade futura. 

Voltando agora ao seu projeto, o que temos de pensar dentro de 
um projeto de lei? Temos de ter um projeto absolutamente abran-
gente e socialmente aplicável e de fácil disseminação. Excluindo o 
aspecto criminal, porque a busca de soluções para esse problema 
é de responsabilidade do Ministério Público, do Poder Judiciário e 
da Polícia Federal, o que se busca dentro de um aspecto claramente 
voltado ao social? Busca-se repatriar esse dinheiro e reaplicá-lo. Por-
que o que assusta quando buscamos fazer um trabalho para saber 
o quanto se gasta, ou pelo menos se perde, com a corrupção neste 
País – os dados que temos não são absolutamente fechados, mas são 
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dados que conseguimos encontrar por intermédio de várias pesqui-
sas –, o que vemos é que hoje praticamente 5% do PIB brasileiro 
é perdido com atos de improbidade, atos de corrupção. E não é 
possível que uma País como o nosso tenha 5% perdidos em atos de 
improbidade dessa natureza. 

Se melhorarmos os mecanismos, as ferramentas que buscam, no 
aspecto criminal... O que para nós seria importante, volto a insistir, 
é que, como membro do Ministério Público, temos de atuar na área 
da persecução penal, mas também, como agente transformador da 
realidade social, é importante para nós que esse dinheiro lícito, de 
uma forma ou de outra, dentro da “irregularidade”, entre aspas, 
fruto de um momento político que talvez tenha causado a temo-
rização, volte a circular no País e traga um benefício social para a 
sociedade brasileira.

Essa era a minha colaboração, apenas e tão somente, Presidente, 
para que pudéssemos fomentar o debate e discutir. Mas eu gostaria, 
publicamente, mais uma vez, de registrar aqui a nossa satisfação e 
dizer que torcemos, e muito, para que esse projeto ande. Este ano 
realmente é um ano difícil para o Congresso Nacional, é um ano 
complicado, mas eu espero que este projeto tramite com uma rapi-
dez muito grande, para que possamos aplicar ou pelo menos rece-
ber esse dinheiro que está aí, esse capital volátil, porque de um dia 
para o outro esse dinheiro pode ser transferido para qualquer lugar 
do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Cumprimen-

tamos o Dr. José Carlos Cosenzo. Agradecemos a sua explanação, 
muito clara.

Passamos a palavra ao Dr. Kéops de Vasconcelos Vieira Pires, Dig-
níssimo Juiz da AMB.

O SR. KÉOPS DE VASCONCELOS VIEIRA PIRES – Muito 
boa-tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, antes de mais nada, 
o Deputado Aelton Freitas, Presidente deste seminário e autor da 
propositura para sua realização; o Deputado José Mentor, autor do 
Projeto de Lei nº 5.228, de 2005, que hoje é posto em debate; os 
demais membros da Mesa, representantes da CONAMP, da CUT, da 
UGT e da Força Sindical.
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Também quero parabenizar o Deputado Aelton Freitas pela salu-
tar iniciativa de suscitar este debate aqui na Câmara dos Deputados, 
na Comissão de Finanças e Tributação. Lembramos que isto aqui 
de fato é a Casa do povo. E, como Casa do povo, nada mais salutar 
que convocar o povo, por meio das suas entidades representativas, 
para trazer a lume idéias, proposituras e questionamentos acerca 
dos projetos de leis, principalmente quando são de natureza um 
tanto polêmica.

Feitas essas considerações iniciais, diria que os Projetos de Lei nº 
113, de 2003, de autoria do Deputado Luciano Castro, e o Projeto 
de Lei nº 5.228, de 2005, de autoria do Deputado José Mentor, po-
dem ser analisados sob três aspectos fundamentais: o aspecto polí-
tico-ideológico, o aspecto ético-moral e o aspecto técnico-jurídico. 
Vou tentar explanar esses três aspectos principais, formando algu-
ma idéia, alguma convicção a respeito disso. 

Quanto ao aspecto político-ideológico, não se pode negar que 
os projetos de lei em questão são tentadores, na medida em que se 
referem à existência de 90 a 150 bilhões de reais depositados em 
bancos no exterior e que em tese poderiam, por meio dessas leis, ser 
repatriados, reintegrados ao orçamento, digamos assim, à circula-
ção de riquezas no nosso País. 

De toda forma, é um meio de trazer um aporte bem maior de 
recursos em circulação no País. Então, sob o ponto de vista econô-
mico, em princípio, os projetos atendem às necessidades da nossa 
sociedade. Mas ainda, nesse mesmo aspecto político-ideológico, eu 
poderia perguntar: será que teríamos a eficácia desejada, o resulta-
do desejado, com a entrada em vigor dessas leis? Eu pergunto isso 
principalmente porque destaca-se nas justificativas dos projetos de 
leis que na Alemanha, na Itália, no México, no Cazaquistão e na 
Turquia leis semelhantes foram editadas e trouxeram bons resulta-
dos no aspecto econômico. Mas não se menciona que em Portugal, 
em 2005, salvo engano, algo semelhante foi feito e foi frustrante: 
conseguiu-se repatriar menos de 10% daquilo que se pretendia, não 
se obteve o efeito desejado. Ter-se-ia de analisar a fundo os moti-
vos, para descobrir se o que aconteceu em Portugal poderia ou não 
acontecer no Brasil, da mesma forma quanto ao que aconteceu na 
Alemanha e na Itália. Esse é o primeiro ponto.
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Segundo, o Projeto de Lei nº 5.228, do Deputado José Mentor, 
menciona – e não poderia deixar de mencionar – uma série de atos 
criminosos que não permitiriam a aplicação dessa lei. Ou seja, se 
essas verbas fossem decorrentes da prática de alguns crimes, como 
tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de entorpecentes, etc., 
essa lei não se aplicaria.

Então, já se pode perguntar: alguém duvida de que a grande mas-
sa dos recursos que estão depositados no exterior é de fato prove-
niente da prática desses ilícitos? Parece-me que a grande maioria 
desse volume de recursos é decorrente da prática de algum crime.

Diria mais, até a título de esclarecimento: o § 1º do art. 1º des-
se projeto de lei não pode ser taxativo. Não somente esses crimes 
poderiam afastar a aplicabilidade dessa lei, porque o próprio art. 
180, inciso I, do Código Tributário Nacional, afirma que “aos atos 
qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem 
essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo 
sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele” impedem a conces-
são da anistia. Então, esse rol mencionado aqui, bastante extenso, 
não pode ser taxativo, limitado. Todo e qualquer crime ou toda e 
qualquer contravenção que seja praticada, que dê origem à remes-
sa de recursos para o exterior, afasta a aplicação dessa lei. É de se 
indagar se o efeito desejado pode efetivamente ser atingido, já que 
talvez não remanescessem muitos recursos a partir dessa exclusão 
primária.

Mencionei no início o aspecto ético-moral. Minha posição 
particular, que reflete a da Presidência da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, é, com todo o respeito aos Deputados José Mentor e 
Luciano Castro, frontalmente contrária à propositura dessa lei, em 
razão da possibilidade real de se obter outros mecanismos legais 
de fiscalização, por meio de tratados bilaterais e multilaterais, que 
permitam esse repatriamento de forma menos duvidosa, sob o 
aspecto ético. E parece-me que nosso amigo José Carlos Cosenzo 
mencionou que esse decreto-lei já está em vigor. Um tratado que 
permitisse, por outros meios, a reentrada desses recursos no País 
talvez fosse, de alguma forma, o mais moralmente aceitável, até 
porque a identificação da remessa desses recursos pode ser feita. 
Se não houver algo mais eficaz, deve-se trabalhar no sentido de 
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prover o Banco Central de mecanismos mais eficazes de fiscalização 
dessas remessas, que são feitas às ocultas. Esse tapete tem que ser 
levantado, para que se possa verificar a origem desses recursos e 
tentar, de alguma forma, o repatriamento, sem afastar a questão 
ético-moral.

Ao que me parece, grande volume dos recursos que estão no ex-
terior são de origem ilícita. De alguma forma, haveria uma institi-
tucionalização da lavagem de dinheiro, se me permitem. Estou só 
suscitando o debate, não estou aqui fazendo acusação. Trata-se de 
uma crítica salutar que temos de fazer.

A AMB posiciona-se no sentido da inoportunidade da aprovação 
desses projetos de leis, por que seria uma oficialização da lavagem 
de dinheiro.

Sob o aspecto técnico-jurídico, eu adentraria no exame de 
algumas questões de redação e de técnica legislativa, a título de 
sugestão, evidentemente. A partir da eventual aprovação do projeto 
de lei, que possa haver algum aperfeiçoamento nisso, Senhores 
Deputados. 

Com relação ao Projeto de Lei nº 113, de 2003, de autoria do 
Deputado Luciano Castro – e aí não entra o aspecto técnico-jurídico 
–, as alíquotas que estão sendo propostas para o Imposto de Renda 
no momento do repatriamento desses capitais parecem-me bastante 
inferiores ao que seria razoável. Digo isso como trabalhador, como 
cidadão. Uma vez que grande massa da população brasileira está 
tão assoberbada de tributos, principalmente os servidores públicos, 
que descontam no seu contracheque o Imposto Retido na Fonte, 
boa parte com alíquotas bem elevadas (até 27,5%), e há vozes 
que acenam com a possibilidade de ampliação para uma alíquota 
de 35% de Imposto de Renda, não me parece justo aplicar uma 
alíquota de 3%, 5% ou 6%, conforme esses projetos de leis estão 
propondo. A meu ver, seria um estímulo à sonegação de impostos. 
Aqueles que efetivamente cumprem com suas obrigações tributárias 
ficam absolutamente desestimulados a partir do momento em que 
pessoas que tenham dado ensejo à redução drástica de recursos do 
País, remetendo-os para o exterior, paguem parcelas ínfimas desse 
valor ao Fisco para repatriá-los.
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Quanto ao aspecto criminal, parece-me que a descriminalização, 
nesse caso, vem no sentido de que o crime compensa. Claro, lem-
bro que os recursos provenientes de crimes não são atingidos por 
essa lei, mas fica no ar a sensação de que aquele que cumpriu efe-
tivamente sua obrigação tributária está sendo desestimulado por 
aqueles que não cumpriram.

Em relação aos §§ 2º e 3º do art. 1º, parece-me que pela manhã 
alguém já mencionou a questão técnica de que não seria caso de 
anistia, e, sim, de remissão. De fato, a anistia, tecnicamente, segun-
do o Código Tributário Nacional, refere-se apenas a multa e aces-
sórios, juros, etc. Isenção se refere ao principal, ao tributo propria-
mente dito. 

Então, não seria isenção, porque ninguém está isentando o tri-
buto. Cobra-se, embora com esse percentual de 3%, ou 6%, ou 5%, 
conforme dispõe o Projeto de Lei nº 113.

E o próprio § 3º do art. 1º estabelece que “A anistia fiscal alcança 
os tributos e contribuições federais devidos, a multa, de mora, ou de ofí-
cio, e os juros de mora”. 

A rigor, se é para ser mantida a anistia, e ela referir-se exclusi-
vamente ao acessório – juros, multas etc. –, deve-se retirar do tex-
to desse § 3º a palavra “tributos”. Se se entender pela remissão, o 
perdão da dívida tributária, confesso que não conheço a questão 
regimental desta Comissão, mas existe um relatório de 2006, que 
colhi via Internet, do Deputado Silvio Torres. Todos aqui devem 
ter conhecimento desse relatório, em que V. Exa. menciona o art. 
172 do Código Tributário Nacional, que, quando trata da remissão, 
enumera alguns aspectos que motivam razoavelmente a justifica-
tiva da remissão, do perdão da dívida. Entre eles, vale citar como 
exemplo, a situação econômica do sujeito passivo, o erro ou igno-
rância escusável quanto à matéria de fato, a diminuta importância 
do crédito tributário, considerações de eqüidade em relação com as 
características pessoais ou materiais do caso, e condições peculiares 
a determinada região.

De fato, não me parece que qualquer uma dessas situações repre-
sente motivos razoáveis. Ou seja, os dois projetos de lei em discus-
são não atendem a esses motivos razoáveis que ensejam a remissão 
de débitos tributários. 
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Já o § 5º do art. 1º – acho que aqui houve um erro de digitação 
– diz: “A legalização dos valores dar-se-á mediante informação de seu 
valor, espécie e localidade em que se encontra, na forma do regulamento 
previsto no art. 10”.

Art. 9º? Já foi visto. De fato, o art. 10 só se refere à entrada em 
vigor na data da publicação. Para o art. 9º teria de haver essa corre-
ção redacional.

Outro aspecto: a não-identificação do contribuinte.
Aprovada a lei, é claro que tem de haver esse sigilo sob pena de 

não atrair absolutamente nenhum depositante para o repatriamen-
to. Se não houver esse sigilo, evidentemente ninguém irá aderir às 
leis. Não vejo nenhum mal nisso.

O art. 6º, Deputado, parece-me um tanto ocioso. Ocioso em que 
sentido? É dispensável. Talvez a sua supressão não causasse ne-
nhuma alteração, porque diz que o sujeito passivo fica obrigado a 
manter em boa guarda e ordem, enquanto não prescritas eventuais 
ações que lhes sejam pertinentes, como o documento específico de 
arrecadação, a cópia da declaração etc. 

De seu lado, diz o parágrafo único do art. 6º: “Na hipótese de 
procedimento de fiscalização, o sujeito passivo deverá apresentar à repar-
tição fiscal solicitante os documentos mencionados no caput”. 

A norma tem que ter uma finalidade. A rigor, qualquer pessoa, 
qualquer contribuinte tem que guardar os documentos respectivos 
durante o prazo prescricional. A supressão disso não o desonera 
dessa obrigação, não o afasta dessa obrigação. E mais: se é uma obri-
gação imposta por lei, em não havendo a apresentação à repartição 
fiscal, não se está determinando nenhuma sanção pelo descumpri-
mento. Se ele descumprir, qual a sanção aplicável? Se não há ne-
nhuma sanção, diria que é dispensável o próprio texto do art. 6º 
como um todo. Fica sem nenhum interesse prático.

Com relação ao art. 7º, faria apenas, no seu parágrafo único, uma 
observação. Diz que a sanção penal cabível será aplicada em dobro 
para aquele que violar o sigilo, nos casos previstos nesta lei.

Penso que feriria um pouco o princípio da proporcionalidade ou 
da razoabilidade. Parece-me um acréscimo muito além do razoável. 
Claro, se há o sigilo determinado por lei, não se pode quebrá-lo. A 
quebra desse sigilo acarretar aplicação em dobro da sanção penal, 
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parece-me ir um pouco além da conta. É o parágrafo único do art. 
7º. Poderia ser uma fração – um sexto, um terço, um quarto –, mas 
ao aplicar em dobro, a meu ver, poderia até ser questionada a cons-
titucionalidade desse dispositivo, em função desse exagero, vamos 
dizer assim, no acréscimo da pena.

Finalmente, para não me estender demais, tendo em vista que se 
pretende o repatriamento desses capitais, será que o prazo exíguo 
de dois anos é suficiente para que esses recursos repatriados perma-
neçam nessa condição? Será que dois anos apenas – como propõe 
o art. 8º ao estabelecer que “Os valores repatriados deverão permane-
cer aplicados no Brasil pelo prazo de dois anos” – atenderia efetiva-
mente ao interesse de incremento de recursos? Parece-me um prazo 
bastante exíguo e que cedo ou tarde poderia dar ensejo, mais um 
vez, à nova evasão de divisas. Prazo ideal? Sei lá. Talvez cinco anos, 
ou algo assim, a título apenas de sugestão de um cidadão, porque, 
como disse, dois anos me parece um prazo bastante reduzido. 

Encerro minha participação, dando, como se diz no popular, 
minha cara a tapa para o debate e – quem sabe? – para chegar a 
algum consenso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Nós que 

agradecemos.
Estamos muito satisfeitos com o nível dos palestrantes, além da 

participação e do interesse.
Queremos salientar, mais uma vez, que este seminário foi realiza-

do exatamente para que todos os nossos convidados pudessem vir 
aqui para expor tudo que pensam independentemente da situação. 
Trazer o assunto à tona para discussão mesmo em âmbito nacional.

Passo a palavra neste momento ao Sr. Quintino Marques Severo.
O SR. QUINTINO MARQUES SEVERO (não revisado pelo ex-

positor) – Inicialmente, cumprimento o Deputado Aelton Freitas, 
autor do requerimento para realização deste seminário; o Deputado 
José Mentor, autor do projeto ora em debate, e que se junta a outras 
proposições; o Sr. Kéops de Vasconcelos Vieira Pires, representante 
da AMB; o Sr. José Carlos Cosenzo, representante da CONAMP; os 
companheiros da UGT e da Força Sindical, bem como todos os que 
comparecem a esta reunião.
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Aproveitamos este momento, Srs. Deputados, senhores debate-
dores e demais participantes, para fazer uma reflexão mais ampla 
acerca do controle do fluxo de capitais em nosso País.

Entendemos que o projeto provoca uma discussão que nós, na 
CUT, há bom tempo, vínhamos levantando, mas, infelizmente, não 
encontramos caminhos nem espaço para fazer o debate.

Cremos, Deputado Mentor, demais Deputados e colegas que 
compõem a Mesa, que esta seja uma boa oportunidade para reali-
zarmos esse debate. Claro que iremos focar o projeto, mas aprovei-
tando este momento para fazer o debate.

Inicialmente, devemos considerar que a atual instabilidade fi-
nanceira que o mundo vive requer, sem sombra de dúvida, que te-
nhamos um pouco mais de controle de capitais, da circulação do 
controle de capitais. Claro também que devemos afirmar, tranqüi-
lamente, que um mundo globalizado permite isso, como permite 
que os Estados, as Nações, tenham um mínimo de controle sobre o 
que circula de capitais nos seus territórios.

Vejam que o próprio FMI – e é a nossa opinião –, entidade bas-
tante conservadora especialmente em relação à circulação de ca-
pitais, tem no seu estatuto, no art. 6º, que os países devem impor 
algum tipo de controle a capitais. Então, o próprio FMI já possibilita 
isso inclusive em seus estatutos.

No ano 2004, por exemplo, dos 186 países que fazem parte do 
FMI, apenas dez não tinham algum instrumento de controle de ca-
pitais para exatamente se proteger.

Creio que devemos aproveitar este momento para fazer o deba-
te, no âmbito da Câmara e das instituições, acerca de que tipo de 
controle o Brasil deveria adotar frente a essa movimentação instan-
tânea, on-line, dos capitais que entram em nosso País e dele saem, 
sem nenhum tipo de controle. Acreditamos que se faz necessário 
algum tipo de controle para que não haja perda da autonomia na 
condição política monetária.

Temos visto vários exemplos de que essa movimentação rápida 
e em grande magnitude do capital acaba fragilizando várias econo-
mias. Podemos lembrar o que ocorreu na Argentina, no início do 
ano 2000. O país anoiteceu de uma forma e amanheceu de outra. 
Ou seja, esvaziou-se o país porque ali havia capitais voláteis que 
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saem dele e nele entram na hora que querem sem nenhum tipo de 
regulação, quebrando, praticamente, a economia argentina, naque-
le período. Então, esse é um exemplo entre tantos outros.

O próprio Brasil vivenciou, no final de 2002, o temor de que 
poderia haver um grande esvaziamento dos capitais externos no 
Brasil, em função da conjuntura eleitoral na oportunidade.

Lembro também o problema que é a fragilidade externa em rela-
ção à balança de pagamentos, outro elemento que nos leva a com-
preender a necessidade de abrir esse debate e buscar algum tipo de 
regulação na transação de capitais.

O terceiro é a tendência que tem tido o nosso País – e não só o 
nosso, mas creio que este momento é muito especial para nós – de va-
lorização cambial. Ou seja, nossa moeda acaba valorizando-se, entra 
muito capital em nosso País. E isso nem sempre é bom. Há vários se-
tores sensíveis da economia brasileira que sofrem com isso. Portanto, 
também é necessário que tenhamos algum tipo de regulamentação.

No caso do Brasil, podemos ver pelo menos dois setores impor-
tantes e um terceiro afetado. O setor coureiro-calçadista é muito 
afetado pelo excesso de capitais e pela valorização do real especial-
mente. O outro setor é o de móveis. E o setor de brinquedos, por 
causa dessa enxurrada de brinquedos que vêm, com a valorização 
do real, sendo produzidos em outros países, o que gera nesse setor 
da economia brasileira uma profunda dificuldade. Isso evidente-
mente do ponto de vista dos trabalhadores – a nossa reflexão é so-
bre o nosso ponto de vista – tem uma repercussão importante em 
relação ao emprego, às condições e à qualidade de vida dos traba-
lhadores da própria sociedade.

Entendemos que são elementos que para nós seria importante, 
neste debate do projeto do Deputado, aproveitar para abrir. Não 
necessariamente vai estar nesse projeto. Não se trata de um projeto, 
mas de se aproveitar este momento para aprofundar o debate.

Neste sentido, entendemos que poderíamos, dialogando mais di-
retamente no projeto, levantar alguns elementos que consideramos 
importantes. O primeiro é em relação à permanência desses capitais 
repatriados no Brasil. Queremos concordar, inclusive, com a Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros de que há necessidade de avaliar-
mos esse período de permanência que, na nossa opinião, poderia 
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ser um pouco maior, no sentido de que de fato esse capital pode 
contribuir com a nossa economia. Esse é um primeiro elemento.

O segundo, Deputado, tem a ver com a proposta de legalizar 
esses capitais, mesmo fora do Brasil. Entendemos que talvez seja 
importante fazer o movimento inverso: da mesma forma que 
aqueles que vêm têm de ficar determinado período, aqueles que 
forem legalizados fora do País, em determinado período, têm de vir 
para o Brasil. Se o nosso objetivo é trazer os capitais para o Brasil, 
a nossa opinião é a de que deveríamos considerar a possibilidade 
de esses capitais virem para o País em algum momento, inclusive 
porque a diferença proposta no projeto – aquele que vem paga 
3% e aquele que não vem paga 6% –, na nossa opinião, é bastante 
pequena. Talvez a taxação para quem fica lá também deva ser maior. 
O capital é legalizado, permanece fora do Brasil, mas sobre uma 
taxação maior.

Do ponto de vista das sugestões, nós queríamos levantar esse 
elemento como um elemento do projeto.

A segunda questão que também achamos interessante trazer 
para o debate é em relação à cobrança do IOF. Entendemos que 
– isso, especialmente para os investidores estrangeiros – ela deveria 
ser inversamente proporcional ao tempo de permanência do capi-
tal no Brasil. Ou seja, quanto menor o tempo que esse capital fica 
no Brasil, maior deveria ser a alíquota do IOF, e, ao mesmo tempo, 
quanto maior o tempo, menor o IOF.

Então, se for possível ainda incluir no projeto, sugerimos que 
entre esse tema acerca do IOF.

A terceira questão que queríamos levantar tem a ver com a en-
trada de capitais no Brasil – não necessariamente desse capital re-
patriado, mas de capitais de forma mais geral. A proposta é tra-
balharmos com uma possível autorização prévia dessa entrada de 
capitais, no sentido de podermos medir o impacto que vai ter na 
nossa economia, especialmente na produção e no setor produtivo 
do nosso País, a entrada de capitais, que, na grande maioria das 
vezes, são especulativos.

Então, gostaríamos que fosse trazido, neste momento, esse 
debate em relação ao fluxo de capitais, especialmente àquele 
capital especulativo.
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A quarta questão é a seguinte: nós gostaríamos também de voltar 
a debater especialmente a chamada Conta CC5. Eu até peguei um 
histórico da CC5 desde 1988 e observei que houve várias circulares 
e autorizações do próprio Banco Central que alteraram a aplicação 
da CC5.

Achamos que seria importante também levar em consideração, 
neste momento, o debate acerca das Contas CC5, exatamente para 
regrar melhor essa movimentação, que, certamente, no período 
atrás, foi muito utilizada para a remissão de divisas do Brasil para 
fora e que agora, com essa possibilidade, inclusive, de repatriar 
capitais, deve ser levada em consideração neste debate. É preciso 
vermos o que poderíamos fazer para limitar a remessa de recursos 
para fora do País. Se queremos trazer, então deveríamos discutir 
como limitar a remessa, especialmente de capital nacional, para 
fora do País.

Quinta questão. Entendemos como fundamental a aplicabilida-
de desse recurso que vai ser repatriado. A nossa sugestão, Deputado, 
é que, se for possível incluir ainda no projeto, seja nele definido 
como esse capital será utilizado no País. Entendemos que ele não 
deveria ficar no mercado especulativo, ou seja, apenas em aplica-
ções financeiras. Sabemos que o nosso juro é atraente, e, portanto, é 
bom trazer dinheiro para cá, especialmente para especular, mas gos-
taríamos de considerar que esse capital que vem para o Brasil deve 
ser aplicado na produção, ou seja, nos investimentos em produção, 
em infra-estrutura, em políticas sociais, em políticas públicas.

Achamos, ainda, que deve haver pelo menos algum tipo de exi-
gência quanto à aplicabilidade desse capital que virá em decorrên-
cia do repatriamento e das condições que o próprio projeto está ofe-
recendo para esses donos de capital que estão fora do nosso País.

Por último, já utilizei doze minutos e quero ser pontual nos 
meus 15 minutos, queremos trazer também a este debate – e é claro 
que sabemos que não está no âmbito do projeto – a importância da 
ampliação do Conselho Monetário Nacional, da qual temos falado 
desde 2005.

Queremos aproveitar este espaço para externar a nossa opinião 
sobre a ampliação do Conselho Monetário Nacional, que acaba 
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sendo o órgão que tem implicação em todas essas questões que eu 
levantei aqui – a própria política monetária nacional passa por ele.

Então, nesse sentido, consideramos importante incluir no Con-
selho – e, portanto, a sua ampliação – o setor produtivo, que hoje 
está fora dele, e o setor dos trabalhadores, o mundo do trabalho. 
É preciso haver a oportunidade de o Conselho ser ampliado, exa-
tamente para estimular, digamos assim, outros elementos que, na 
nossa opinião, não são levados em consideração quando o Con-
selho se reúne para tomar a decisão sobre qual a melhor política 
monetária em nosso País.

Então, cremos que esta seja uma oportunidade que nós temos, 
ao promover este debate, de apresentar elementos que possam de-
mocratizar especialmente o sistema financeiro neste País, por meio 
da ampliação do Conselho Monetário Nacional, órgão que, na nos-
sa opinião, tem um papel decisivo e que tem influenciado indireta-
mente nas condições de produção, de empregabilidade, enfim, que 
acabam repercutindo depois no próprio COPOM, por meio da taxa 
de juros.

Então, muito modestamente, mas com muita sinceridade acerca 
do que gostaríamos de contribuir, aproveitamos para levantar esses 
elementos, levando em consideração que este é um momento muito 
propício, pois se trata de fato de discutir esse tema, o repatriamento.

Creio que, do ponto de vista jurídico, moral, enfim, as pessoas 
que nos antecederam já falaram. Portanto, cabe-nos entrar no con-
teúdo e nos elementos que gostaríamos de considerar neste debate. 
Dessa forma, certamente, se for necessário, poderemos entrar espe-
cificamente nesse ou naquele tema que a Mesa ou que o Plenário 
desejar debater.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Somos nós 

que agradecemos.
Concedo a palavra ao Sr. Domério Nassar de Oliveira, represen-

tante da UGT.
O SR. DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA – Boa-tarde a todos.
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Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o Deputado Aelton 
Freitas pela oportunidade deste seminário, que abre a discussão 
para a sociedade organizada.

Cumprimento também o Deputado José Mentor e o Deputado 
Luciano Castro, que não se encontra presente, pela propositura do 
debate sobre um tema que precisa ser encarado com realismo.

Estendo, ainda, meus cumprimentos aos demais componentes 
da Mesa, tais como os companheiros que representam o Ministério 
Público, os juízes e as demais entidades sindicais, entre as quais, a 
CUT e a Força Sindical.

Estou aqui em nome da União Geral dos Trabalhadores – UGT e 
começo minhas observações.

Gostaria de comentar, de início, os pressupostos gerais do proje-
to de lei em questão, porque acho que, fazendo algumas qualifica-
ções, podemos focar melhor o que esse projeto precisaria alcançar, 
do ponto de vista dos trabalhadores e, no caso, da UGT.

Diz-se que falta poupança no Brasil – esse, aliás, foi um argu-
mento muito veiculado e muito difundido, especialmente pelo li-
beralismo –, mas, a rigor, isso não é verdade. Existe muita poupança 
no Brasil. Se somarem os fundos de investimentos e os fundos de 
previdência existentes, verão que significam mais de 40% do PIB.

O problema não é esse! O problema é que essa poupança está 
aplicada em títulos de renda fixa, que, em última instância, refle-
tem as taxas altas pegas pelo Tesouro Nacional. Pagamento para o 
qual o Tesouro também precisa se prover com recursos, aumentan-
do a carga tributária para que a dívida pública não exploda. 

Num certo sentido, o que precisamos, ao olhar um projeto como 
esse, que visa buscar dinheiro que existe, independentemente de 
ter sido fruto de práticas aéticas ou antiéticas... Mas ele existe, e se 
pudermos trazer esse dinheiro, de alguma maneira, para que ele 
sirva à Nação, para que ele seja aplicado em atividades que tenham 
impacto socioeconômico positivo, em proveito da produção e do 
trabalho... Quer dizer, a oportunidade que esse projeto representa 
precisa ser muito bem colocada. Esse dinheiro precisa vir para que 
seja aplicado na produção e no emprego e não para usufruir de ren-
da fixa, como já foi dito aqui, ainda que se entenda que isso estaria 
aumentando a poupança nacional.
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A poupança financeira nacional se serve do Tesouro, ela não ser-
ve ao Tesouro, à Nação. É o contrário do que o raciocínio liberal 
normalmente nos colocou nos últimos anos. 

Acho que essa primeira questão já nos dá um caminho. Nós, da 
União Geral dos Trabalhadores, estamos preocupados com a manei-
ra de fazer com que esse recurso seja aproveitado e que se resgate 
um pouco da sua positividade, aplicando-se produtivamente. 

O problema geral que vemos nesse projeto já foi bem balanceado 
aqui. Trata-se, vamos dizer, de uma forte contradição entre o mun-
do ideal do Direito e o mundo da prática, das atividades antiéticas 
ou aéticas. Do que se trata? Na oportunidade de um projeto como 
esse, temos que procurar iluminar este mundo aético e antiético 
com o máximo possível das normas de Direito, para que eu pos-
sa reintegrar esses recursos de forma que eles possam ser de certo 
modo resgatados. 

Muito bem. O desafio, portanto, é: como fazer o saneamento 
desses recursos para que eles possam se integrar no mundo socio-
produtivo do País.

Vou começar a fazer algumas observações sobre questões pon-
tuais do projeto de lei e vou começar pela principal, que já foi te-
matizada aqui e, a nosso juízo, é exatamente a questão desses re-
cursos: o que eles devem pagar para entrar novamente no Brasil. 
Sabemos que, quão maior é a alíquota de Imposto de Renda que 
se coloque na reentrada desses recursos, podemos frustrar o afluxo 
que se quer desses recursos. Há, portanto, um balanço que precisa 
ser feito e considerado. Do ponto de vista dos trabalhadores, não 
é possível que esses recursos paguem menos Imposto de Renda do 
que os 27,5% descontados na fonte ou pagos pelas empresas que 
arrecadam Imposto de Renda normalmente. É claro que ele estaria 
usufruindo de um benefício que contraditaria qualquer princípio 
de isonomia. 

Então, eu teria que partir, de início, desta necessidade: ao entrar 
no Brasil, esses recursos precisariam pagar a alíquota de Imposto de 
Renda vigente para as demais categorias econômicas. 

Se for assim, de repente, nós não vamos conseguir repatriá-lo. E aí 
esse recurso, que já ficou para trás, que fugiu, burlando os controles...
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A questão do controle de capital, como foi mencionada pelo 
Quintino, representante da CUT, é importante, mas, no caso, esse 
capital foge aos controles. A que capital estamos nos referindo? 
Penso, fundamentalmente, que é o capital do subfaturamento. É 
o grosso desse capital. Não é só aquilo que o médico mandou. É o 
subfaturamento, prática corrente nas empresas que exportam. 

Como poderíamos tentar equacionar essa questão?
Gostaria de começar a propor o que foi pensado por nós para 

tentar fazer esse balanço. Eu acho que deveria ser pensado um es-
quema em que de duas, uma: ou esse capital entra e, de partida, flat, 
paga os 27,5%, e aí a pessoa ou a empresa usa esse capital da ma-
neira que bem quiser, já contribuiu com o Imposto de Renda pago 
ao Estado, resgatou, purgou um pouco a sua culpa, ou então se es-
tabeleceria um esquema de emissão de títulos do Tesouro Nacional, 
série especial, com diferentes prazos, em que para cada prazo teria 
alíquota descendente do Imposto de Renda. Explico: se para uma 
entrada para fruição à vista desse dinheiro, a pessoa ou a empresa 
estivesse disposta a pagar os 27,5%, tudo bem. Mas se comprasse o 
título do Tesouro Nacional por 1 ano, ele poderia pagar, em vez de 
27,5%, menos 2% a 3%. Cairia para algo em torno de 24%, e assim 
sucessivamente, até que, cumprido o horizonte de dez anos, a alí-
quota do Imposto de Renda fosse zerada. 

Então, o Tesouro poderia, de tempo em tempo, o que poderia 
graduar a entrada desse capital, emitir tranches de títulos com di-
ferentes prazos, em que a cada prazo mais longo estaria associa-
do Imposto de Renda sucessivamente menor, até que fosse zerado, 
atingindo-se prazo de dez anos.

Esses títulos renderiam o quê? Podemos pensar numa taxa prefi-
xada de juros, de tal forma a dar ao mercado a possibilidade de arbi-
trar o deságio em razão das expectativas dos juros futuros. Criar-se-
ia certo suspense quanto a esse deságio, o que talvez viabilizasse o 
interesse de quem quer trazer o dinheiro em arriscar. Por exemplo, 
eu poderia emitir títulos que pagassem 8% ao ano. Oito por cento 
ao ano para um título de dez anos, hoje, é ou não uma boa taxa? O 
mercado é que vai dizer diante das expectativas que evoluirão com 
relação à Taxa SELIC ao longo do prazo. 
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Se emito uma tranche com 8% e não consigo atrair a entrada 
de capitais, nada me impede de, no semestre seguinte, emitir ou-
tra tranche com juro um pouco maior, 10% fixo, e assim sucessi-
vamente. Quer dizer, eu jogaria, partindo obviamente de taxas de 
juros mais baixas, com tranches sucessivas, que me atenuariam o 
problema cambial também, uma vez que, em razão do volume de 
títulos emitidos, regularia de certa forma o montante passível de 
entrar naquele momento. Eu regularia tanto a atratividade para o 
retorno quanto o montante para esse volume que poderia entrar. 

Agora, os recursos arrecadados via títulos do Tesouro teriam des-
tinação específica. Qual seria a destinação específica que pensamos 
propor para esses recursos? Que eles fossem usados na equalização 
de taxa de juros para prover o crédito de pequenas, médias e micro-
empresas das regiões pobres do Brasil tanto do setor urbano quanto 
do setor rural. 

A equalização de juros – não sei se todos estão familiarizados 
com o termo – é um expediente pelo qual se multiplica o alcance 
de recursos, viabilizando crédito muito maior do que o montante 
desses recursos. Na verdade, o Governo, com eles, pagaria parte da 
taxa de juros que seria concedida nesses empréstimos.

Para que se tenha idéia, hoje, os recursos, as linhas do MODER-
FROTA, as várias linhas do Plano Safra Anual do Ministério da Agri-
cultura, as várias linhas do Banco do Brasil para pequena e média 
empresas são equalizadas com recursos do Governo, só que este 
possui limitação orçamentária. Por isso essa equalização é pequena 
e falta crédito. Na realidade, se tenho possibilidade de trazer, de re-
pente, até 150 bilhões, é uma oportunidade para reduzirmos as ta-
xas de juros a níveis civilizados para o crédito às médias, pequenas 
e microempresas. Com isso, ajudar quem gera emprego no Brasil, 
especialmente se focar esse crédito nas áreas mais pobres do País.

Dessa maneira, jogando com a alternativa, ou paga flat os 27,5%, ou 
compra títulos por prazos cada vez mais longos, com taxa decrescente 
de alíquotas, até zeradas, estamos dando opção para esse capital. E 
cria-se certo suspense com relação ao deságio que terão esses títulos. 
E posso trabalhar de forma gradual e posso também manejar a taxa 
de juros a cada emissão de tranche, na medida em que eu queira 
atrair esses recursos. E, aí, eu acho que conseguiríamos, vinculando 
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a aplicação desses recursos para a equalização de juros, garantir essa 
aplicação que tenha conteúdo socioeconômico.

Há várias outras questões específicas, que derivaram da minha 
leitura do projeto. A primeira diz respeito ao próprio § 1º do art. 1º. 
Aqui está dito o seguinte:

“Art. 1º ......................................

§ 1º  O disposto nesta lei não se aplica às pessoas fí-
sicas que tenham sido condenadas pela prática 
(...)”

E as pessoas jurídicas? Penso que precisariam ser incluídas 
também as pessoas jurídicas, senão elas ficam excluídas dessa 
não-aplicabilidade.

No art. 2º, eu não sei, tenho um pouquinho de dúvida, Deputa-
do Mentor, porque a redação me deixou um pouco em dúvida.

Diz o art. 2º:
“Art. 2º  Na hipótese de existência de inquérito policial, 

processo administrativo ou judicial instaurados 
para a apuração de crimes que tenham relação 
com os recursos não declarados e mantidos no 
exterior, inclusive os previstos no § 1º do art. 1º, 
o contribuinte ou responsável poderá promover 
a legalização ou o repatriamento dos recursos no 
prazo de noventa dias a contar do encerramento 
do inquérito ou do processo administrativo ou 
judicial desde que a causa de seu encerramento 
tenha sido:

I –  inexistência do fato;

II –  falta de prova da existência do fato;

III –  constatação de não constituir o fato uma infração 
penal;

IV –  falta de prova de ter o acusado ou réu concorrido 
para a infração penal”.

A minha pergunta é: mas o julgamento desses itens não deveria 
ser objeto de uma sentença transitada em julgado? Esse “ou, ou, 
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ou” aqui não abre uma brecha para que, de repente, se concluído o 
inquérito e, no próprio inquérito, determinar que não existe o fato, 
de repente a pessoa já poder lançar mão da tentativa de legalizar, 
ainda que o processo não se tenha esgotado?

Penso que a redação aqui poderia ficar mais precisa nesse sentido.
Ao art. 3, com relação às duas alíquotas previstas, a nossa suges-

tão vai no sentido de que seja adotada alíquota única, em respeito 
à isonomia e aos trabalhadores e às demais empresas que cumprem 
com a obrigação tributária, de 27,5%, em princípio.

No art. 8º, quando diz que os recursos “deverão permanecer apli-
cados no Brasil pelo prazo de dois anos”, tenho o seguinte questiona-
mento: quem garante? Como se vai garantir? Pelo mecanismo do 
título da dívida pública, garanto que os valores vão cumprir uma 
permanência, sendo aplicados na equalização de juros. Aí eu garan-
to. Fora disso, não sei como se garante que esses valores vão perma-
necer pelo prazo de 2 anos.

O Governo vai ter de emitir títulos da dívida pública de qualquer 
maneira. O Governo vai ter de enxugar a contrapartida em reais, de 
emissão de base monetária que venha a fazer em troca da entrada 
desses dólares, ou dessas divisas que estejam lá fora.

Então, é melhor que o Governo faça isso através de uma série 
especial de títulos, com todas essas vinculações, do que por emissão 
de dívida pública normal. E se é para repatriar esses recursos, que 
tem de pagar alguma coisa, cujo interesse talvez predisponha que 
aceitem esse tipo de restrição, deve ser instituída, então, uma vin-
culação da aplicação dos recursos.

Mas nada impede que uma vez comprados ou trocados os títu-
los, a empresa que trouxe o dinheiro de fora ou a pessoa física ven-
dam esses títulos no mercado e façam a liquidez imediata. Ele só vai 
contar com o deságio que o mercado vai arbitrar, dependendo do 
juro nominal prefixado no título e do prazo do título, e dependen-
do da expectativa da evolução da Taxa SELIC que o mercado tenha 
para o futuro.

Então, abro um leque de possibilidades que torna essa questão 
um pouco mais flexível e maleável.

Eram essas as observações que tinha a fazer.
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Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Nós é que 

agradecemos a participação a V.Sa.
Concedo a palavra ao Sr. Luciano Martins Lourenço, represen-

tante da Força Sindical.
O SR. LUCIANO MARTINS LOURENÇO (não revisado pelo 

expositor) – Cumprimento a platéia e também os nobres Deputados 
José Mentor e Aelton Freitas.

Quero justificar a ausência do Deputado Paulinho. Estamos em 
plena campanha pela redução da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais, que tem demandado muito trabalho, até porque estamos 
colhendo assinaturas para um projeto de natureza popular. Já está 
previsto para o dia 28, então requer uma série de articulações. V.Exa. 
me pediu, ontem, que estivesse aqui para conhecer um pouco mais 
do projeto, mas principalmente para marcar algumas posições da 
nossa Força Sindical.

O projeto é extremamente interessante, motiva bastante, entra 
numa faceta do sistema financeiro a que nós trabalhadores nunca 
tivemos tanto acesso e possibilita, com certeza, repatriar recursos 
externos depositados em diversas situações País afora. Esse repa-
triamento tem impossibilitado também uma contrapartida. Ele tem 
que proporcionar uma contrapartida para o nosso País.

Não estou entrando no fato da legalidade, se o dinheiro é decor-
rente de um ato lícito ou de um enriquecimento sem causa. Acho 
até que deveríamos pensar um pouco mais adiante, porque, com 
certeza, uma grande parcela do dinheiro colocado lá fora, de uma 
maneira muito bem explicitada pelo nosso juiz, presente à Mesa, é 
proveniente de crime, de ato ilegal. O repatriamento desse dinheiro 
tem que ter retorno social para o País, em decorrência do próprio 
prejuízo social que causou.

Uma posição que marcarmos é de que se trata de projeto 
muito interessante. Essa discussão é salutar demais. Só temos que 
prestar atenção em algumas situações que eu acho que já foram... 
Infelizmente, quando falamos por último, parece que copiamos 
todo mundo.

A aula de economia foi muito boa. É um projeto que merece 
discussão, para flexibilizar e possibilitar encamparmos a maior 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

100
Repatriamento de Capitais

quantidade de recursos possíveis. Tem um detalhe que me preocupa. 
Mas também temos de ter sensibilidade muito grande para não 
deixar esse projeto natimorto. Na verdade, é aprovado e não tem 
efetividade nenhuma. Essa é a questão das alíquotas aventadas 
aqui.

Infelizmente, não tive chance de ler o projeto com antecedên-
cia. Mas não podemos nunca perder o parâmetro da razoabilidade. 
O parâmetro que apresento é o que a classe trabalhadora do nosso 
País comporta hoje de pagamento de tributos. Nunca podemos per-
der esse parâmetro.

Eu, todo mundo, acho que o próprio Governo, concordamos que, 
hoje, o trabalhador assalariado, funcionário público ou não, e mes-
mo o não assalariado, é privado de melhor condição social, em decor-
rência da tributação exacerbada que se acumula no nosso País. Uma 
política tributária mais igualitária, com mais qualidade, eu acho que 
mais racional para o movimento principalmente de trabalhadores.

Não podemos nunca perder esse parâmetro quando criamos uma 
situação positiva, que penso ser o projeto – não tenho a menor dú-
vida disso, até porque os valores que observei são muito grandes. 
Não podemos perder isso nunca. Também não podemos querer co-
meçar a cobrar Imposto de Renda. Pelo amor de Deus, se tivesse a 
possibilidade de uma grande parcela da sociedade não pagar Impos-
to de Renda, com certeza ela não estaria pagando.

Não podemos tirar, com certeza, deste projeto – acho que ele tem 
de ser ampliado – sua característica, que se junta à característica do 
País, que cada vez mais está ficando consolidado e que demons-
tra capacidade mais razoável e melhor para investimento interno. 
Temos que deixar esse projeto atrativo, mas também precisamos 
tomar algumas cautelas. Por exemplo, não podemos permitir, pura 
e simplesmente, que o retorno desse dinheiro sirva para ele entrar 
na ciranda financeira, para virar capital especulativo. Não podemos 
deixar que isso aconteça, pura e simplesmente.

Outra discussão que fizemos com o BNDES – e foi acolhida, gra-
ças a Deus – é a discussão de que para todo o empréstimo, ou para a 
grande maioria dos tributos, haja um retorno social, porque temos 
visto o Governo arrecadar bastante, temos visto dinheiro a fundo 
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perdido, e não havia comprometimento social. Hoje, temos isso em 
diversas legislações, em âmbito internacional e no País.

Então, é necessária a discussão do repatriamento desses valores. 
O projeto, no seu mérito, é indiscutível. Acho que temos que dis-
cutir algumas outras situações. Esta audiência pública é extrema-
mente interessante, até para a sociedade saber desta discussão, que 
é algo meio blindado; parecia discussão de dívida externa. Então, é 
algo muito satisfatório.

Perante a Força Sindical, entendemos que, para que haja o re-
patriamento, temos que ter a discussão também do retorno social 
que esse repatriamento vai trazer para o País, ou seja, geração de 
emprego, estruturação de um segmento, qualificação profissional, 
que hoje são problemas seriíssimos que as empresas vêm enfrentan-
do. Temos que otimizar e promover o crescimento da produção no 
País, para que possamos ter a melhoria da qualidade do ambiente 
de trabalho e para que o trabalhador seja cada vez mais capacitado, 
para não termos essa avalanche, que vem crescendo, da importação 
de profissionais. Precisamos valorizar a nossa mão-de-obra interna 
e, conseqüentemente, o aumento da produção e da geração, com o 
pé no chão, de novos empregos.

Acho que esta é uma discussão extremamente importante e inte-
ressante, mas nunca podemos deixar de pensar que ainda estamos 
no Brasil, e, se formos falar para a classe trabalhadora, para o traba-
lhador que percebe 1, 2 ou 3 salários mínimos – e olha que temos, 
hoje, uma política muito razoável, no que se refere ao salário míni-
mo –, não podemos nos esquecer de que ele deve achar que CC5 é 
o novo carro do C4 Pallas, que deve ser o modelo superior. E conta 
externa deve ser alguma coisa referente à dívida externa. Então, não 
podemos perder esse parâmetro, e esta Casa foi criada justamente 
para discutir isso.

No mérito, o projeto é extremamente interessante. Eu acho que 
a abertura da discussão com a sociedade demonstra o espírito de-
mocrático desta Casa. Os dois Deputados estão de parabéns.

O projeto, com alguns pequenos ajustes e o aprofundamento da 
discussão, é desafiador, interessante, e o Brasil dele necessita.

Parabéns.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – A Mesa agra-
dece em especial a participação dos representantes dos segmentos 
diversos e da sociedade.

Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, informo que estão 
encerradas as exposições. Agora passaremos aos debates.

Hoje é um dia complicado, porque não houve quorum de manhã 
e a maioria dos Deputados volta para suas bases. Sentimos falta dos 
nobres colegas para promover o debate.

Mais uma vez, solicito à Assessoria que faça com que o debate pos-
sa acontecer entre os palestrantes e a platéia presente, seja com asses-
sores, seja com pessoas ligadas a algum segmento da sociedade. Mas 
vamos estabelecer um critério, porque a reunião está sendo gravada e 
precisamos das notas taquigráficas. Portanto, solicito que as pergun-
tas sejam feitas por escrito à Assessoria. Podem ser feitas perguntas de 
qualquer natureza, porque este momento é muito oportuno.

Enquanto decidem a respeito dessa proposta, devolvo a pa-
lavra ao autor do Projeto nº 5.228, Deputado José Mentor, para 
suas considerações.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Sr. Presidente, tenho con-
siderações de ordem mais geral a fazer sobre este projeto e vou tentar 
explicá-las em função do que aqui foi dito pelos expositores, nova-
mente, na segunda Mesa, um debate de alto nível, em que foram le-
vantadas questões importantes e que merecem nossa reflexão.

Este projeto foi concebido durante a CPI do Banestado, como 
lembrou o Dr. Cosenzo, uma CPI muito polêmica, disputada e que, 
para muitos, foi inconclusiva. Este debate, entretanto, mostra, sob 
alguns aspectos, a contribuição que ela trouxe. Não se trata de um 
projeto individual, de minha autoria somente; foi apresentado por 
mim individualmente por conta da não-votação do relatório na 
CPI, o que ocorreu em razão da disputa política que ali se estabe-
leceu. Mas vejam que o projeto do Deputado Luciano Castro é de 
2003, posterior, portanto, à CPI do Banestado, e o do Senador Cri-
vella também. Então, aquela CPI teve como primeiro condão trazer 
à baila essa discussão.

Ela trouxe também outro efeito importante, levado em conside-
ração no nosso projeto, porque quando se configura o momento 
oportuno do debate e da aprovação do projeto, um dos aspectos 
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que chama a atenção é que há uma crescente articulação dos vários 
órgãos públicos no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 
Um dos primeiros efeitos da atuação daquela CPI, seguindo a trilha 
da Força-Tarefa, que uniu Ministério Público, Polícia Federal e de-
pois a própria CPI e o Banco Central, foi a criação da Encla – Estra-
tégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, em dezembro 
de 2003, 6 meses depois da CPI do Banestado.

Se se trabalha apenas com o aspecto da anistia lato sensu – va-
mos chamar assim –, sem analisar questões técnicas, esse grau de 
impunidade acaba se manifestando reiteradas vezes, como foi men-
cionado aqui. Por isso a ação do Estado na busca de coibir – e aqui 
novamente voltamos àquela discussão do livre trânsito de capitais 
–, de controlar ou não, com a globalização cada vez maior e a neces-
sidade de fluxo. Vale dizer que a CC5 foi um dos instrumentos de 
maior controle desse fluxo. Se, por um lado, houve liberação, por 
outro, houve maior controle. O que aconteceu com a CC5 e que 
gerou a CPI do Banestado foi a abertura realizada em Foz do Iguaçu. 
Ali foi retirado o controle. A resolução que modificou a CC5 pouco 
tempo antes da autorização de Foz do Iguaçu exigiu identificação, 
maior controle e especificação. Ou seja, ela era mais exigente; a 
CC5 tornou-se mais exigente. Se analisarmos o histórico, verifica-
remos aquelas normas. Porém, alguns dias depois, o Banco Central 
abriu a válvula em Foz do Iguaçu e credenciou cinco bancos, que 
fizeram sair de lá 32 bilhões de dólares.

É claro que este projeto não tem a intenção de resolver esse pro-
blema. Digo mais, Sr. Quintino: sou daqueles que acha o Banco 
Central, como é hoje, autônomo demais. O Banco Central tem que 
ser regulamentado. É o contrário do que se diz. As decisões que ele 
toma, sem nenhum controle, sem nenhum debate com a socieda-
de, com o Parlamento, nem com o Executivo, com ninguém, têm 
amplitude e conseqüência tamanhas que implicam anos e anos de 
trabalho de toda a Nação.

Isto foi debatido na CPI do Banestado, e uma de suas sugestões 
foi e é regulamentar as ações do Banco Central. Ele pode até mes-
mo tomar a decisão de negociar um banco e numa das cláusulas, 
estabelecer a aplicação de divisas brasileiras num banco estrangeiro. 
Trago um caso concreto: 840 milhões de dólares a 3,5% ao ano de 
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remuneração do nosso capital e, no mesmo dia, esse banco aplica 
no Brasil esse mesmo valor a 14,5% ano para comprar outro banco 
aqui. São 400 milhões de dólares! E isso aconteceu durante 4 anos 
consecutivos. Quer dizer, quem tem controle sobre isso? Quem dis-
cutiu isso? Como isso foi feito? É algo inadmissível!

Começo assim para mostrar que, ao lado de uma proposta de 
regularização de capitais ilegais no exterior, há o incentivo e a preo-
cupação de instrumentalizar, de organizar e de articular as forças do 
Estado para coibir a prática ilegal, em especial do capital financeiro, 
onde a criatividade é monstruosa e a dificuldade para se chegar ao 
recurso final é maior ainda.

É claro que surgem dúvidas em relação ao projeto, mas vale ressal-
tar que foram muito felizes o companheiro representante da UGT ao 
se referir ao ideal, ao concreto e ao prático, e o representante da As-
sociação do Ministério Público, que, na sua exposição, compreendeu 
a dimensão do problema, sem deixar de fazer reparos técnicos.

Não conheço o exemplo português, mas sei que em Portugal 
não surtiu efeito; conheço o alemão, que também não surtiu efeito. 
Podem reparar que, quando da elaboração do projeto, o modelo 
alemão estava em fase inicial, mas não surgiu efeito. Disse isto de 
manhã e estou repetindo porque é interessante. Cada país tem suas 
particularidades. Na Alemanha não deu certo porque a alíquota dos 
ganhos de capital sobre aplicações financeiras é de 42%. Então, em 
vez de internar capital na Alemanha para, na próxima aplicação, 
ter que pagar 42% de imposto, o investidor alemão prefere aplicar 
na Itália, na França, na Espanha, onde for melhor. Tanto é assim 
que os alemães devem modificar o seu modelo partir de 2009, isto 
é, devem baixar de 42% para 25%, a alíquota normal de ganhos de 
capital sobre aplicações financeiras, esperando com isso potenciali-
zar o repatriamento.

Quando o nosso projeto elenca os crimes, busca inspiração na 
tradição do Direito Penal, ou seja, nos crimes antecedentes. Por 
quê? Porque sonegação fiscal, crime no Brasil, não é antecedente 
de lavagem. No Brasil é crime, mas vá buscar o dinheiro da sonega-
ção fiscal que está na Suíça para ver o que acontece; vá a qualquer 
paraíso fiscal buscar o dinheiro da sonegação fiscal para ver o que 
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acontece. Fala-se: “Isso aqui não é de crime; é antecedente”. Localiza-se 
o dinheiro, sabe-se de quem é, mas não há perda de perdimento.

Então, é preciso entender o que estamos falando, sem embargo 
de quaisquer críticas – que, acho, são perfeitas. Hoje de manhã, al-
guém mencionou aqui a exceção ao crime cambial. Enfim, há con-
tribuições positivas, e só temos que aprimorar esse entendimento.

O fato é que, se nós compreendermos essa dimensão, vamos sa-
ber dizer o seguinte: o ideal seria não haver evasão de divisas, nem 
150 bilhões de reais lá fora. E qual é o real? É que existem 150 bi-
lhões de reais lá fora! E é disso que tratamos aqui.

Em São Paulo há uma lei muito bonita de proteção aos manan-
ciais. Mas não filtre a água antes de beber que você morre! No con-
creto, na parede, todos acham a lei uma beleza, mas, se não filtrar, 
se não tomar conta da água que você bebe, você morre. Por quê? 
Porque os mananciais não estão protegidos, apesar da lei muito bo-
nita que está lá na parede – podem até fazer o sinal da cruz quando 
passarem por ela. Porém, a realidade é outra, e é dessa realidade que 
estamos tratando aqui.

Então, concordo também com essa afirmação: vamos dar roupa-
gem ou caráter jurídico, ético e moral o máximo possível. Mas nós 
sabemos que a evasão fiscal no Brasil é crime, e o projeto quer trazer 
o dinheiro sonegado de volta ao País. Temos que chegar a essa con-
clusão. Como iremos fazer isso? Da melhor maneira possível.

E, sem nenhuma relação com os debates acontecidos aqui, nem 
o da manhã, nem o da tarde, acho que o Dr. Osíris talvez tenha 
enveredado um pouco por esse lado. Mas esse falso moralismo não 
deve ser utilizado – e não me refiro ao princípio da moralidade pú-
blica, que é outra coisa, nem à crítica de se dizer que nós iremos 
beneficiar bandido. Nós não estamos propondo beneficiar bandido. 
Pelo contrário, se eu for fazer a conta – e não sou economista, sou 
advogado. Aliás, a cada dia que passa, sou menos advogado, porque 
estou aqui envolvido e não consigo advogar tanto quanto gostaria –, 
se eu pegar a conta do contribuinte, daquele que paga o Imposto de 
Renda e outros impostos em dia, tudo em ordem, quanto o Esta-
do cobra dele para compensar o que falta por causa da sonegação? 
Quanto o Estado tem que cobrar de carga tributária de quem é ho-
nesto, decente e cumpridor de suas obrigações para cobrir o rombo 
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de quem não paga imposto, de quem evadiu dinheiro? Quanto é 
isso por mês, por dia? Tenho certeza de que se vai defender a redu-
ção da alíquota para buscar o dinheiro de quem tem que pagar mais 
imposto aqui!

Aliás, eu travei esse debate com o Dr. Rachid, que até se surpre-
endeu com esse raciocínio. O Estado, para pagar os juros da dívida 
externa, para remunerar o capital, tem que trabalhar para exportar. 
Para pagar a dívida, a carga tributária tem que aumentar cada vez 
mais, a fim de pagar os juros externos e internos. Quem faz isso? 
Nós, que pagamos impostos. E o sonegador? Fica rindo de você e 
de mim duas vezes: uma porque já levou o dinheiro dele embora e 
outra porque não paga imposto.

É este o cálculo que precisa ser feito, porque aí iremos entender 
quem está sendo beneficiado; se é aquele que praticou a sonegação 
fiscal – e aqui não estou fazendo de novo juízo moral, porque, é 
claro, existe a ganância pelo lucro, ninguém vai esconder isso, e não 
pagar imposto é ter mais lucro. Mas também é verdade que a insegu-
rança econômica dos últimos 30 anos no Brasil, decorrente dos pla-
nos econômicos sucessivos e dos confiscos de poupança de dinheiro 
em conta-corrente, levaram a população como um todo a ter perdas 
enormes, e buscar segurança é real, faz parte da realidade.

Vou dizer mais ainda: nós, na CPI do Banestado – e até fui acu-
sado de fazer devassa –, conseguimos, pela primeira vez no Brasil, 
quebrar sigilo bancário de brasileiros nos Estados Unidos. Foi a pri-
meira vez. E, por conta desse sigilo, nós chegamos às contas de 300 
doleiros – 300!

Não é fácil conseguir a quebra de sigilo lá fora. É muito difícil. 
Lá há circunstâncias especiais, mas fizemos uma proposta concreta 
que acabou viabilizando essa quebra de sigilo. Só agora estamos 
chegando à segunda geração daquelas contas, que era para quem 
o doleiro destinava os recursos, porque a conta-ônibus explode 
lá e aqui ele paga os reais beneficiários, ou, quando não, são eles 
offshore, e não se consegue identificar.

Como buscar isso, se nós, aqui, com a nossa legislação, temos 
tanta dificuldade? Imaginem isso nesses paraísos fiscais, que só 
existem por conta do sigilo de suas contas! Disse isso de manhã e 
vou repetir agora: por que não acabamos com os paraísos fiscais? 
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Porque eles fazem parte do mecanismo, fazem parte do sistema. 
Eles existem para isso.

Então, não será apenas com boa intenção que iremos resolver 
esse problema.

Vou dizer mais: qual é o capital, hoje, que está lá fora? Vamos 
admitir o seguinte: todo o dinheiro do crime organizado hoje está 
identificado? Não. Houve repatriamento? Não. Não houve repatria-
mento e não há identificação do crime organizado. Então, não é 
porque há repatriamento que há o crime organizado. Não existe 
essa relação. O crime organizado é que vai encontrar as formas de 
fazer a lavagem do seu dinheiro, e assim por diante.

O debate é importante para conhecermos a opinião dos juízes 
da Associação. Nós não chamamos o Poder Judiciário, nós não cha-
mamos o Ministério Público. O convite foi à Associação dos Magis-
trados do Brasil; à representação do Ministério Público, à represen-
tação dos advogados e à representação dos trabalhadores. Por quê? 
Porque queremos conhecer a opinião da sociedade civil mesmo. 
Nós não queremos a opinião do Estado. O Estado vai manifestar a 
sua opinião depois.

O Sr. Quintino disse que ia fazer uma reflexão simples. Reportou-
se a quatro ou cinco assuntos, e para cada um deles tem que haver 
uma lei como esta aqui. Só a transação dos capitais, aqui, pelo amor 
de Deus! A lei, como está esta, deste jeitinho que está aqui, já é di-
fícil. Se nós incorporarmos três ou quatro sugestões suas, pelo amor 
de Deus, vamos ficar uns dez anos discutindo a matéria! Mas é im-
portante que o senhor apresente as suas sugestões, porque o debate 
para se chegar a essa lei passa pela discussão de que o senhor falou.

O livre trânsito de capitais hoje, o controle a que o senhor tam-
bém se referiu e a necessidade desse controle são coisas reais. Eu 
pergunto: e agora, que o Brasil recebeu o Investment Grade, como 
vai ser? Eu acho que pode mudar. Os economistas dizem que vai 
mudar o perfil dos investimentos no Brasil. É verdade, eu acho até 
pode acontecer isso, vai acontecer.

Nós não estamos falando aqui de capital especulativo. Quando o 
se fala de dois anos – o projeto tem uma lógica, com a redução de 6% 
para 3% –, diz-se o seguinte: quando foi elaborado o projeto, o dólar 
valia R$3,50. Hoje, até por brincadeira, pode-se dizer assim: tem que 
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inverter. Se se legalizar e deixar lá fora, paga-se 3%. Se se trouxer para 
cá, paga-se 6%, porque vai-se onerar ainda mais o real, valorizar ain-
da mais o real. É claro que há outros mecanismos. Foi uma brincadei-
ra, só para facilitar o raciocínio. Mas o que importa é enxergar assim: 
se se vai trazer, não se está fazendo só 27% sobre o rendimento. Nós 
não estamos tributando 27% sobre o rendimento desse capital. Nós 
estamos tributando 6% ou 3% ou 5% ou 10% ou 12% – isso é uma 
outra questão – de todo o capital, mais o rendimento.

Por que cair de 6% para 3% em dois anos? Exatamente por isso. 
Nós temos que dar – foi dito isso de manhã – a certeza de que não 
queremos atrair, repatriar, para fechar o câmbio, porque só entra 
quando é possível sair. Então, a confiança que existe hoje no câm-
bio flutuante e no respeito aos contratos é que aumenta a confiabi-
lidade e permite que se convide as pessoas a trazerem o seu dinheiro 
para cá. O que vai mudar aqui? Você continua dono; o banco pode 
ser o mesmo; só muda o país que vai fazer o giro desses recursos. E 
a questão dos dois anos, repito, é em razão da redução de 3% e 6%. 
São 3% só. É uma diferença de aplicação em dois anos.

O nosso problema, hoje, no mundo não se resolve só consideran-
do quanto dinheiro se tem e a quanto se exporta, porque calçado e 
brinquedo, pelo menos que eu saiba – não sei se móveis também –, 
dependem muito da China. Vejam que a discussão é mais ampla 
neste particular também.

Aí há algumas sugestões que vamos analisar com calma. Não 
tenho ainda opinião sobre elas todas. Mas, a cada momento em 
que se criam normas de controle mais específicas para cá ou para 
acolá, com mais detalhes, gera-se desconfiança: por que será que 
ele quer que eu fique cinco anos lá? Por que será que ele quer que 
o que esteja lá fora daqui a cinco tenha que voltar? Percebem o que 
estou dizendo?

Então, eu acho que nós temos que induzir e aproveitar essa con-
fiabilidade crescente que o Brasil está tendo sobre a economia fu-
tura, de novo o Investment Grade e etc., e dizer: “Olha, esse recurso 
faz falta no País”.

Eu concordo com a sua ponderação. Eu nem tinha esse detalhe 
em profundidade; quero que o senhor me passe isso com os detalhes 
todos. Eu fui um dos que afirmei que o Brasil é pobre de poupança. 
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Eu acho que nós temos que criar a condição de esse dinheiro voltar 
para o País. O Governo, a economia e a população vão ter... E a 
pessoa que trouxer também vai continuar ganhando – mais, talvez, 
do que ganha lá fora hoje, com menor risco do que corre lá fora 
hoje.

Autorização prévia. Vejam a diferença aqui. Estou só ponderando 
porque acabei de ouvir você falar nesse minuto. Eu acho que, para 
conter o capital especulativo que vai entrar no Brasil, pode haver 
um mecanismo do IOF e da autorização prévia, porque ele vai atuar 
na Bolsa, no mercado volátil. Agora, e o dinheiro que vem para ser 
aplicado numa hidroelétrica? Esse dinheiro de que nós estamos fa-
lando é dinheiro nacional, é dinheiro de brasileiro, não é dinheiro 
de estrangeiro que vem aplicar na hidroelétrica ou na Bolsa. Nós 
estamos dizendo o seguinte: venha para cá para ficar aqui.

Aliás, uma parte desse dinheiro, nós sabemos, já está aqui. Isto 
eu queria registrar: a diferença é no balanço. A diferença não é aqui: 
entrou ou não entrou. Não vai gerar divisa imediatamente. Mas o 
Brasil deixou de dever aquele empréstimo – porque está aqui como 
empréstimo. O Brasil deixou de dever aquele investimento estran-
geiro de uma offshore, que, na realidade, não é offshore; foi um brasi-
leiro que investiu aqui dentro mesmo. Então, o balanço se apropria 
desses números, e o patrimônio nacional é valorizado com eles, que 
têm muito mais consistência. E há outros efeitos dessa entrada de 
divisas, inclusive.

Bom, aqui, a vinculação. Eu já recebi várias sugestões: para pro-
dução, para formação de mão-de-obra, para educação. De manhã 
alguém falou aqui e foi objetado por conta de destinação de fundos 
que a Constituição não permite. Mas isso é algo de que podemos 
tratar, saber um jeito de tratar. Eu acho que esse dinheiro deve vir 
prioritariamente para produzir mais, para trabalhar mais, para pro-
duzir riqueza, emprego e melhoria de vida, desenvolvimento para 
o País como um todo. Não é uma posição de um governo ou de um 
segmento de trabalhadores ou de empresários. Não se trata de ser 
ou não do PT. Não se trata disso. O Brasil ganha com isso.

E eu aqui levanto uma outra objeção, que depois vamos ter que 
aprofundar, de que não é fácil você estabelecer, a não ser com esse 
negócio dos títulos que você mencionou – eu gostei da idéia; vamos 
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aprofundar um pouco mais –, o controle do que são dois anos. Você 
pode ter o controle de título inegociável durante dois anos. Isso não 
é o problema. É uma regulamentação que o Ministério da Fazenda 
e o Ministério da Justiça vão ter que fazer em letras. Você compra 
e elas são inegociáveis, intransferíveis, por dois anos. Aplica e fica. 
Ou seja, a regulamentação diz que vai se dar de uma maneira ou 
de outra. Fica depositado; faz-se um tipo de depósito vinculado. Eu 
não sei. Aí é uma questão de detalhe, e o projeto não entra nesse 
detalhe. Quem vai regulamentar é a Fazenda e a Justiça. O fato é 
que ele tem que permanecer aqui, no caso de vir para cá, porque 
ele tem uma redução da alíquota, e tem que dar uma contrapartida 
para a economia brasileira de no mínimo dois anos. Agora, com 
uma redução de 3%, depois de cinco anos, dez anos, eu não trago. 
Eu prefiro deixar lá fora porque eu aplico a 4% ao ano e pronto.

Esse negócio dos títulos – repito – a mim interessou. Quero co-
nhecer melhor a proposta. Não sei se com esse conteúdo de que o 
senhor fala. Eu acho que... Quem gosta da alíquota de 27,5% sabe 
quem é? É o Rachid. O Rachid gosta da alíquota de 27,5%. O que 
ele faz: 27,5%. Para qualquer coisa ele quer 27,5%. Agora, 27,5% 
para atrair esse capital que fugiu dos 27,5%, sonegou para não pa-
gar 27,5%, não dá. Nós temos que ter um atrativo. Aí tem que ter a 
contrapartida; tem que fazer a conta. Eu acho que o repatriamento 
desses capitais é vantajoso para o País. Temos que fazer essa conta 
para mostrar que, mesmo com uma alíquota de 3%, de 6%, de 8%, 
vale a pena. É uma questão de ver qual é o número.

De novo, essa questão do ideal e do prático, que o Sr. Domério 
abordou. Hoje, aqui, pela manhã, nós ouvimos o Dr. Osíris, que 
foi da Receita Federal, dizer que, concretamente, nos últimos 50 
anos, saíram do País 100 bilhões de dólares, que a Receita tentou, 
de várias maneiras, repatriar. É claro que se aprofundaram os meca-
nismos. Hoje há o on-line, os convênios, as articulações entre países, 
mas ainda se age com muitas restrições.

Eu ouvi, outro dia, aqui, do Ministério da Justiça – e citei esse 
exemplo hoje de manhã também –, que um dos doleiros de quem a 
CPI do Banestado quebrou o sigilo sofreu, nos Estados Unidos, uma 
pena de perdimento de 4 milhões e meio de dólares. Esse dinheiro foi 
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dividido em três partes, das quais uma parte, de cerca de 1 milhão e 
200 mil dólares, veio para o Brasil. E ele perdeu os recursos lá.

Mas nós estamos falando de 150 bilhões de dólares! Há 200 
processos em andamento. Essa foi a primeira pena de perdimento, 
mesmo com sigilo quebrado etc.! Vejam a dificuldade que é isso!

Há casos em que o Brasil conseguiu cooperação que se arrastam 
por 4, 5, 6, 8, 10 anos e não se consegue trazer o dinheiro.

Então, eu acredito que é diferente coagir para trazer de induzir 
o retorno. Essa é a diferença. E o projeto busca induzir o retorno; 
encontrar uma maneira de assegurar aos proprietários que eles po-
dem continuar proprietários e usufruindo dos seus recursos aqui no 
Brasil, de uma maneira que beneficie toda a Nação.

De novo, falou-se desse apego, apontado pela Força, do efeito so-
cial, da conseqüência social. Vamos encontrar uma melhor maneira 
de fazer isso. Vamos aprofundar um pouco mais a discussão. A su-
gestão pode ser somar, e nós encontrarmos uma maneira de fazer.

Agora, o importante aqui é que este debate tenha se realizado, 
Deputado Aelton Freitas, graças à iniciativa de V.Exa., e que tenha-
mos conseguido trazer pessoas experientes, que têm contribuição a 
dar. E mesmo as críticas mais contundentes sentimos que vêm no 
sentido construtivo, no sentido positivo, de aprimorar, de corrigir, 
de alertar.

Eu fiquei, hoje, bastante sensibilizado com a observação – que já 
me é feita pela segunda vez, e eu acho que nós temos que atentar 
para ela – de não permitir que nós viremos uma lavanderia do crime 
organizado. Essa é uma coisa que nós temos que amarrar um pouco 
melhor neste projeto, porque ninguém quer isso. Nenhum de nós 
quer isso!

Vão entrar os recursos, mas não é isso que nós queremos. Nós 
não queremos esses recursos. Nós queremos os recursos que têm 
um vício e uma ilegalidade quanto à remessa para o exterior, mas 
eu não confundo a ação criminosa que trafica armas, drogas, seres 
humanos, e sonega em razão dessa atuação com aquele que, para fugir 
da carga tributária ou para ter mais segurança e não ter confiscado o 
seu dinheiro na poupança, por exemplo, como já ocorreu no Brasil, 
sonega e leva o dinheiro para fora. São coisas diferentes. Eu não 
trato as duas coisas da mesma maneira. Eu estou buscando aqueles 
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que estão fora do tráfico de armas, de entorpecentes, de seres 
humanos, da corrupção, da evasão de divisas. Esses estão fora! Nós 
estamos buscando aqueles que sonegaram. Aqueles que, às vezes, 
esfriaram o dinheiro que tinha origem legal para se proteger, para 
ter segurança.

Então, eu acho que este projeto é delicado e importante, e o 
Deputado Aelton Freitas, mais uma vez, está de parabéns por nos 
propiciar a oportunidade de debater o tema desta maneira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Agradeço as 
observações do Deputado José Mentor.

Agradeço também a presença do ilustre Vice-Presidente da Co-
missão de Finanças e Tributação, Deputado Félix Mendonça, e con-
vido V.Exa. para compor a Mesa e participar do final dos nossos 
trabalhos – e até para encerrá-los com a sua participação.

Concedo a palavra ao Juiz de Direito Dr. Kéops de Vasconcelos 
Vieira Pires, que já nos avisou que tem compromisso às 17h, mas 
quer, antes de deixar esta reunião, fazer ainda algumas observações 
e um ajuste.

Da mesma forma, a palavra está franqueada ao nobre Promotor 
de Justiça, aos Presidentes das Comissões que aqui se fazem pre-
sentes, aos representantes da CUT, da UGT e da Força Sindical para 
alguma observação ou algo mais que queiram dizer para enriquecer 
e ajudar o nosso trabalho.

Concedo a palavra o Dr. Kéops de Vasconcelos Vieira Pires.
O SR. KÉOPS DE VASCONCELOS VIEIRA PIRES – Bom, 

para encerrar a minha participação, farei apenas uma observação 
que me surgiu agora, durante os debates.

O art. 1º da proposição diz que "gozarão de anistia fiscal e terão ex-
tinta a punibilidade dos crimes relacionados aos respectivos valores". Isso 
se referiria apenas ao crime de sonegação fiscal, propriamente dito? 
Pareceu-me o dispositivo, em algum momento, contraditório: se não 
se poderá aplicar esta lei quando os recursos forem oriundos da prá-
tica de crime, como poderá estar extinta a punibilidade dos crimes 
relacionados aos respectivos valores? Isso ficou dúbio para mim. Se 
os recursos que estão no exterior são decorrentes da prática de um 
crime – e, por isso, estão excluídos da aplicação desta lei –, como esta 
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mesma lei poderá extinguir a punibilidade dos crimes relacionados a 
esses respectivos valores? Realmente, ficou-me essa dúvida.

Antes de responder, Deputado, esclareço ao Sr. Domério, que fez 
referência ao §1º do art. 1º do projeto, que diz que o disposto na lei 
não se aplica às pessoas físicas que tenham sido condenadas pela 
prática dos crimes que cita. Isso, Sr. Domério, tecnicamente estaria 
correto, porque, conforme a legislação brasileira, só quem pode pra-
ticar crime é pessoa física. A única exceção, sobre a qual ainda há 
muita discussão na doutrina e na jurisprudência, é em relação aos 
crimes ambientais, pois a Constituição fala dos crimes praticados 
por pessoas físicas ou jurídicas. Mas, ainda assim, há quem enten-
da que, mesmo aí, não se pode aplicar sanção penal a uma pessoa 
jurídica, mas apenas sanções de natureza civil ou administrativa. 
Jamais penal.

É por isso que, tecnicamente, eu diria que está correta a redação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR – Se bem que aí estaria 

contemplada a preocupação, porque os diretores da empresa que 
praticaram o ato respondem por ele.

O SR. KÉOPS DE VASCONCELOS VIEIRA PIRES – Mas aí 
seria uma sanção administrativa, civil. Mas, em relação à sanção 
criminal, teria que haver uma discussão bem mais ampla.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Para efeito de 
gravação e notas taquigráficas, esclareço que essa discussão aconte-
ceu entre o Dr. Kéops e o Deputado José Mentor.

Concedo a palavra ao Dr. Domério Nassar de Oliveira, da UGT, 
que também tem suas observações a fazer.

O SR. DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA – Gostaria de co-
mentar um ponto que o Deputado José Mentor acabou de mencio-
nar, ao fazer uma defesa, me pareceu, de uma alíquota mais baixa, 
que seria a alíquota sugerida no projeto, de 3% ou 6%.

Pelo que eu entendi, Deputado José Mentor, ela seria aplicada 
sobre um estoque de dinheiro que viria do exterior, e não sobre o 
seu rendimento.

Eu queria discordar um pouco disso, porque me parece que esses 
recursos que estão lá acumulados foram renda poupada que foi 
acumulada lá fora, sobre a qual não se pagou os 27,5% que deveriam 
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ter sido pagos internamente. Então, ao adentrar o País novamente, 
essa renda poupada, que só foi para o exterior – e eu acho que é 
válido o pressuposto – porque não se quis pagar essa alíquota aqui 
dentro, ao retornar, ou paga os 27,5% flat, ou fica com os títulos, 
da maneira como nós sugerimos aqui: com diferentes prazos, e 
ocorrendo, então, a possibilidade de um deságio de mercado na sua 
venda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Concedo a 
palavra ao Sr. Quintino Marques Severo, da CUT.

O SR. QUINTINO MARQUES SEVERO (não revisado pelo ex-
positor) – Eu só quero aproveitar para fazer uma observação, a fim 
de que este não se torne um debate apenas teórico ou que restem 
dúvidas sobre o que eu propus.

Quando eu falo sobre o controle de capitais, eu estou falando do 
capital especulativo. De forma nenhuma eu acho que o capital que 
vem para investir na produção e para fortalecê-la deve ter o mesmo 
tratamento que o capital especulativo. Portanto, quero deixar claro 
que a nossa proposta, da CUT, tem diálogo direto com o capital 
especulativo. Destaco isso.

Em segundo lugar, quero falar sobre o impacto em setores sensí-
veis. Teoricamente, pode parecer que é um problema, especialmen-
te no caso de alguns setores, a capacidade de outros países produzi-
rem com custo menor. Mas isso também ocorre na medida em que, 
em tendo uma valorização exacerbada da nossa moeda, em razão da 
facilidade de entrarem capitais em nosso País, acaba tendo impacto 
também, não porque o País está produzindo de forma mais baixa, 
mas porque acaba se tornando mais rentável importar do que pro-
duzir no País.

Portanto, gostaria de destacar essas duas questões, para não pare-
cer que a nossa seria uma proposta linear. Quero ressalvar que todo 
o capital que vem para o setor produtivo não tem que ter o mesmo 
tratamento que tem o capital especulativo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Quero, em 

tempo, agradecer a presença e a visita dos presidentes dos sindica-
tos rurais do Triângulo Mineiro, minha região. Agradeço, em espe-
cial, a presença do Presidente do Sindicato Rural de Ituiutaba, Sr. 
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Romes; e do Presidente do Sindicato Rural do Prata, Sr. Amauri, que 
hoje preside também o Núcleo dos Sindicatos do Triângulo Mineiro 
e vem desenvolvendo um trabalho fantástico naquela região. É um 
prazer tê-los aqui conosco.

A palavra continua franqueada.
Concedo a palavra ao Dr. José Carlos Cosenzo.
O SR. JOSÉ CARLOS COSENZO (não revisado pelo expositor) – 

Cumprimento V.Exa. o Deputado Félix Mendonça, que, para nossa 
honra, vem integrar esta Mesa.

Sem qualquer reparo às posições, quero dizer, Deputado José 
Mentor – e é uma pena que o meu querido colega Dr. Kéops tenha 
ido embora –, que respeito demais as divergências. É graças a elas 
que elaboramos grandes textos.

Penso que um projeto desta natureza é polêmico até no nasce-
douro. Mas eu insisto que V.Exa. teve uma felicidade muito grande 
ao elaborar um projeto como este, fruto de um trabalho que brotou 
de uma história de enfrentamento nesta Casa Legislativa.

Muitas vezes – e aí eu faço menção à similitude com o Ministério 
Público –, a maioria das nossas posições não são bem compreen-
didas. Nós vivemos também numa dicotomia em que, quando o 
promotor de justiça atua, geralmente satisfaz metade de uma comu-
nidade – há aqui, agora, uma série de amigos do Triângulo Mineiro, 
e eles sabem disso melhor do que eu. O promotor agrada a grande 
parte de uma facção e desagrada a outra. De repente, muda o rumo 
político e ele desagrada a ambas. Mas essa é a vida. O que nós va-
mos fazer?

Então, este projeto que V.Exa. está elaborando e que é fruto de 
uma CPI, basicamente, é polêmico, mas acho que deve ser enfren-
tado. Tem que sair. É necessário. É fundamental.

O reparo que eu faria é o seguinte: ele faz uma separação clara, 
cristalina, transparente, sobre o que é lícito e o que é ilícito. No que diz 
respeito ao que é ilícito, incumbe à Polícia Federal, às polícias estaduais, 
ao Ministério Público e ao Judiciário atuar e buscar a ilicitude.

Agora, nós não podemos, em razão dessa linha tênue que separa a 
ilegalidade da legalidade, deixar o aspecto social em segundo plano. 
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É fundamental que o dinheiro seja repatriado; é fundamental que 
ele seja aplicado em obras sociais.

E aqui me rendo à observação de dois colegas à direita, que fi-
zeram uma observação que me passou despercebida. Refiro-me ao 
lado direito da Mesa, e não aos da Direita. Vamos continuar. Aliás, 
os da Direita estão à esquerda. 

Mas o que eu gostaria de dizer é que deveríamos também fazer uma 
reflexão a respeito do critério temporal da aplicabilidade ou, pelo 
menos, da forma com que esse valor deveria ficar imobilizado.

Acho extremamente importante a possibilidade, até porque, 
se o fim social é utilizar esse dinheiro para obras sociais, sugiro 
a V.Exa. – se é que se pode sugerir assim – que possamos fazer 
reflexão dessa natureza. 

Eu encerro com o agradecimento ao Deputado Aelton Freitas 
pela felicidade de realizar um seminário com discussões tão valio-
sas. É pena que – e volto ao ponto em que comecei – esse projeto do 
Deputado Paulo Maluf não tenha sido comentado na abertura do 
seminário, pois haveria uma discussão ampla sobre essa possibilida-
de, e V.Exa. veria fatalmente que não se pode utilizar um mandato 
apenas e tão-somente para retaliar a sociedade brasileira.

Agradeço ao Deputado José Mentor, renovando e reiterando os 
elogios que faço, que não são elogios, mas um reconhecimento pela 
história de vida de V.Exa.

Ao Deputado Félix Mendonça devo dizer que foi um prazer e 
muito obrigado pelo honra que nos deu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aelton Freitas) – Eu quero cor-
rigir o nome do Dr. José Carlos Cosenzo, pois gaguejei ao pronun-
ciá-lo, agradecendo-lhe muito a presença e participação, neste ato 
representando o Conselho Nacional do Ministério Público.

Na condição de Promotor experiente, pode V.Exa. ter certeza de 
que a sua contribuição, o seu pronunciamento e as dicas reais e 
francas que deu a esta Comissão, em especial a este seminário, mui-
to valorizou nosso trabalho. 

Agradeço a presença de V.Exa. e passo a palavra ao nosso ilustre 
Vice-Presidente, para fazer suas considerações. 
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Se ninguém tiver mais nada a dizer, desejo concluir os trabalhos 
da tarde de hoje. 

Com a palavra o Vice-Presidente da Comissão de Finanças e Tri-
butação, Deputado Félix Mendonça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Sr. Presi-
dente, essa foi uma feliz idéia do relator, Deputado Aelton Freitas, 
membro dos mais atuantes da nossa Comissão de Finanças, para 
discutirmos esses projetos. 

O Deputado José Mentor, juntamente com Luciano Castro, Líder 
do PDT, são Deputados que atuam permanentemente na Câmara no 
sentido de encontrar as melhores soluções. 

Neste seminário, para constar dos Anais, tivemos a primeira Mesa 
composta pelos Senhores Osíris de Azevedo Lopes Filho, ex-Diretor 
da Receita Federal, pessoa de conhecimentos ilibados; Luiz Henrique 
Maia Bezerra, Márcio Ferro Catapani, Cláudio Finkelstein, Gustavo 
Amaral e Cácito Augusto de Freitas Esteves.

Na segunda Mesa, das 14h às 17h, tivemos o palestrante José Car-
los Cosenzo, cuja exposição acabamos de ouvir. Cheguei a tempo 
apenas de ouvi-lo, além de outras duas pessoas, dentre elas o autor 
do projeto. Participaram da segunda Mesa, também, o Juiz Kéops de 
Vasconcelos Vieira Pires, Quintino Marques Severo, Domério Nassar 
de Oliveira e Luciano Martins Lourenço. 

Essa composição mostra a altura deste seminário e o que ele re-
presentou, para que possamos aquilatar sua importância. 

Acho que nossos projetos deveriam ter esse encaminhamento: 
por meio de seminários e debates com a sociedade, com a partici-
pação de todas as pessoas interessadas e com aqueles que realmente 
participam da vida brasileira, além de nós, Deputados. 

É muito enriquecedor, como sabemos, essa participação.
Com relação ao problema, acho que temos uma visão sempre 

em mente, qual seja a de repatriar esses recursos, muito maiores 
no passado, bem menores agora, por uma razão muito simples: a 
globalização nos trouxe permeabilidade maior para os caminhos da 
saída de dinheiro do Brasil. São eles variados. Alguns têm, digamos, 
a característica de lícitos, mesmo não o sendo; outros entram e saem 
como se fossem aves de arribação: se faz bom tempo, com bons 
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juros, esses capitais são atraídos; mas saem na mesma proporção, se 
o tempo for ruim.

Esses capitais, hoje, encontram permeabilidade. Digamos que 
são vasos comunicantes na área econômico-financeira, sobretudo 
na área bancária, de tal forma que é difícil hoje se saber onde estão 
esses recursos e a forma com que atuam no País. 

Sabemos que alguns desses recursos chegaram a ser aplicados, 
embora estivessem no exterior, no Brasil quando tínhamos um juro 
bem mais alto. Quer dizer, seria uma forma de repatriação de capital 
por meio de processos lícitos. Aplicavam aqui e voltavam ao exterior 
com aplicações vantajosas que o Brasil oferecia, quando atraía capi-
tais, como continua fazendo.

Os juros são altos, temos o segundo mais alto do mundo. Uma 
hora é a Turquia quem pratica os juros mais altos; no outro semestre, 
o Brasil.

 Enfim, há essa troca, mas, sem dúvida, o Brasil tem um dos juros 
mais altos do mundo – é o terceiro, o segundo ou o primeiro. Falo 
sobre os juros reais, isto é, considerando-se o juro nominal abatida a 
inflação. São os juros reais mais altos do mundo.

Sob esse aspecto, devemos estudar aqui com muito cuidado e 
sensibilidade para perceber o que está acontecendo no mundo como 
essa permeabilidade de recursos que entram e saem, de tal forma 
que se impossibilita a identificação. E em determinado instante es-
ses capitais estão no Brasil, inclusive os brasileiros que têm dinheiro 
lá fora conseguem trazê-los para o Brasil, os quais voltam. Então, é 
difícil essa mensuração, muito difícil. 

Mas temos que elaborar projetos, tais como os que estão sendo 
discutidos aqui, com a finalidade de criar condições para repatriar-
mos esses recursos que estão lá fora lícita ou ilicitamente, a fim de 
que possam contribuir para o desenvolvimento do País. Esse é, sem 
dúvida, o maior interesse do projeto de autoria do Deputado Lucia-
no Castro – o Projeto nº 113/03 e o Projeto nº 5.228/05, este último 
do Deputado José Mentor. 

Já que a delicadeza do Deputado Aelton Freitas me fez Presidente, 
para encerrar este seminário, eu me sinto muito honrado de dele ter 
participado. 

Digo a todos que dou por encerrado este seminário, representan-
do, na condição de Vice-Presidente, o Presidente da Comissão de 
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Finanças e Tributação, Deputado Pedro Eugênio, assim também o 
fazendo em nome do Deputado Aelton Freitas, relator da matéria, 
que está sem dúvida exaltado por ter promovido este seminário que 
irá trazer frutos para a construção de um projeto excelente para o 
nosso País. 

Está encerrada a reunião. 
Muito obrigado.
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PROJETO DE lEI No 113, DE 2003  
(DO SR. lUCIANO CASTRO) 

Dispõe sobre o repatriamento de recursos depositados 
no exterior. 

Às Comissões:
Finanças e Tributação; 
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD).
Apreciação:
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II

Publicação inicial
Art. 137, caput – RICD

O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1o As pessoas físicas residentes no País, assim como as pesso-
as jurídicas nele sediadas, que sejam detentoras de recur-
sos depositados no exterior, poderão fazer a opção pelo 
reingresso daqueles recursos, segundo as disposições da 
presente lei.

 Art. 2o O optante pelo reingresso não será obrigado a declarar a 
origem dos recursos.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal manterá o 
sigilo total da identidade do optante.

 Art. 3o As operações de reingresso dos recursos de que trata esta 
lei serão tributadas pelo imposto de renda à alíquota de 
cinco por cento. 
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 Art. 4o As disposições da presente lei aplicam-se somente às opções 
feitas no prazo de cento e oitenta dias de sua vigência. 

 Art. 5o A arrecadação do imposto previsto pelo art. 3º será desti-
nada ao Programa “Fome Zero”.

 Art. 6o Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

 Art. 7o Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias de sua 
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Estima-se que o volume de recursos depositados ilegalmente por brasilei-
ros no exterior atinja a cifra de US$ 30 bilhões. Simultaneamente, vivemos 
uma situação de insuficiência da poupança interna para o financiamento 
dos investimentos de que o País tanto necessita. Assim, consideramos 
oportuna a criação de estímulos ao reingresso daqueles recursos.

O repatriamento proposto terá o efeito positivo adicional de valorizar 
o real frente ao dólar, reduzindo pressões sobre a taxa de inflação. Terá 
também efeito positivo sobre a dívida pública, uma vez que parte consi-
derável de seu estoque encontra-se atrelada à variação cambial.

Do ponto de vista social, a nossa proposição também é conveniente e 
oportuna: destina, para o Programa Fome Zero, a arrecadação do im-
posto de renda incidente sobre o reingresso de recursos.

A medida que estamos propondo já foi adotada pelo México que, há 
cinco anos atrás, obteve uma repatriação de US$ 50 bilhões; e pela Itália 
que, no ano passado, arrecadou US$ 40 bilhões. 

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos nobres Colegas para a 
aprovação de nosso projeto de lei.

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2003.
Deputado LUCIANO CASTRO



ação
 parlam

en
tar

123
Comissão de Finanças e Tributação

PROJETO DE lEI No 5.228, DE 2005
(DO SR. JOSé MENTOR)

Institui anistia fiscal sobre a legalização ou o repatriamen-
to de recursos mantidos no exterior não declarados e ex-
tingue a punibilidade dos delitos a eles relativos.

Às Comissões de Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) – Art. 24, II
Apreciação:
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação inicial
Art. 137, caput – RICD

O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1o As pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil que, 
no prazo de seis meses contados da publicação desta lei, 
promoverem a legalização ou o repatriamento de recur-
sos, não declarados e mantidos no exterior, gozarão de 
anistia fiscal e terão extinta a punibilidade dos crimes re-
lacionados aos respectivos valores.

 § 1o O disposto nesta lei não se aplica às pessoas físicas que 
tenham sido condenadas pela prática de:

 I – tráfico de pessoas;

 II – tráfico de órgãos;



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

124
Repatriamento de Capitais

 III – tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas 
afins;

 IV – contrabando ou tráfico de armas, munições ou mate-
rial destinado à sua produção;

 V – pornografia infantil, inclusive via Internet;

 VI – terrorismo, inclusive seu financiamento;

 VII – crimes contra a Administração Pública, inclusive a 
exigência, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, de qualquer vantagem, como condição ou pre-
ço para a prática ou omissão de atos administrativos;

 VIII – extorsão mediante seqüestro;

 IX – crime contra a economia popular;

 X – crime contra o sistema financeiro nacional;

 XI – crime contra as normas de defesa da concorrência;

 XII – crime contra as relações de consumo;

 XIII – crimes previstos na lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993;

 XIV – crime de responsabilidade; e

 XV – improbidade administrativa.

 § 2o Caso se constate que os recursos repatriados são prove-
nientes das condutas previstas no § 1o, ainda que tenha 
sido recolhido o imposto de renda, não terá efeito o dis-
posto nesta lei e será cobrado integralmente o crédito 
tributário originalmente devido, com a imposição da 
multa de ofício prevista no inciso II do art. 44 da lei no 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e juros de mora, e a 
sanção penal cabível será aplicada em dobro.
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 § 3o A anistia fiscal alcança os tributos e contribuições federais 
devidos, a multa, de mora ou de ofício, e os juros de mora.

 § 4o O repatriamento dos valores será realizado mediante seu 
depósito ou custódia em estabelecimento bancário situado 
no Brasil.

 § 5o A legalização dos valores dar-se-á mediante informação 
de seu valor, espécie e localidade em que se encontra, na 
forma do regulamento previsto no art. 10.

 Art. 2o Na hipótese de existência de inquérito policial, processo 
administrativo ou judicial instaurados para a apuração 
de crimes que tenham relação com os recursos não de-
clarados e mantidos no exterior, inclusive os previstos 
no § 1o do art. 1o, o contribuinte ou responsável poderá 
promover a legalização ou o repatriamento dos recursos 
no prazo de noventa dias a contar do encerramento do 
inquérito ou do processo administrativo ou judicial des-
de que a causa de seu encerramento tenha sido:

 I – inexistência do fato;

 II – falta de prova da existência do fato;

 III – constatação de não constituir o fato infração penal;

 IV – falta de prova de ter o acusado ou réu concorrido para 
a infração penal.

Parágrafo único. O Ministério Público poderá solicitar ao 
juiz ou tribunal competente, mediante requerimento motiva-
do, a suspensão do direito aos benefícios previstos nesta lei às 
pessoas que estejam sob investigação.

 Art. 3o é devido imposto de renda na legalização ou no repatria-
mento dos recursos à alíquota de:
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 I – três por cento, sobre os valores transferidos para agên-
cia bancária situada no Brasil; ou

 II – seis por cento, sobre os valores mantidos no exterior.

 § 1o O recolhimento do imposto de renda será realizado em 
agência bancária autorizada a receber receitas federais, 
mediante documento específico de arrecadação, a ser 
fornecido pela Secretaria da Receita Federal em meio ele-
trônico, em que constarão apenas:

 I – o valor repatriado;

 II o valor do imposto recolhido;

 III – código de controle individual que permita a autenti-
cação posterior do documento; e

 IV – o banco e a agência em que os recursos ficarão depo-
sitados ou custodiados.

 § 2o Após o recolhimento, o contribuinte ou responsável en-
caminhará, por via postal, à Secretaria da Receita Federal 
declaração de que os recursos não são provenientes da 
prática das condutas previstas no § 1o do art. 1o.

 § 3o Não será realizada nenhuma espécie de identificação do 
sujeito passivo para a emissão do documento de arreca-
dação previsto no § 1o.

 § 4o O imposto de renda recolhido na forma deste artigo será 
definitivo.

 Art.4o O contribuinte ou responsável poderá promover a legali-
zação dos recursos não declarados mesmo na hipótese em 
que os mesmos já tenham, na data da promulgação desta 
lei, ingressado no Brasil mediante operação simulada de 
empréstimo com pessoa física ou jurídica localizada em 
país com tributação favorecida.
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 Art. 5o O contribuinte ou responsável informará na Declaração 
de Ajuste Anual e na Declaração de Informações Econô-
mico-Fiscais da Pessoa Jurídica, se for o caso, relativa ao 
ano-calendário da legalização ou repatriamento, o mon-
tante dos recursos legalizados ou repatriados, o imposto 
recolhido e o número do código de controle individual 
constante do documento específico de arrecadação.

 Art. 6o Fica o sujeito passivo obrigado a manter em boa guarda e 
ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes 
sejam pertinentes: 

 I – o documento específico de arrecadação previsto no 
§ 1o do art. 3o;

 II – cópia da declaração de bens e direitos correspondente 
ao ano-calendário do repatriamento; e

 III – segunda via da declaração de que os recursos repatria-
dos não são provenientes da prática das condutas pre-
vistas no § 1o do art. 1o.

Parágrafo único. Na hipótese de procedimento de fiscaliza-
ção, o sujeito passivo deverá apresentar à repartição fiscal soli-
citante os documentos mencionados no caput.

 Art. 7o é vedada a divulgação ou a utilização das informações 
relativas a repatriamento de recursos para a constituição 
de crédito tributário relativo a outros impostos ou 
contribuições.

Parágrafo único. Na hipótese de violação de sigilo nos casos 
previstos nesta lei, além das sanções civis, o responsável será 
demitido, ficando incompatibilizado para nova investidura 
em cargo público pelo prazo de cinco anos, e a sanção penal 
cabível será aplicada em dobro.
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 Art. 8o Os valores repatriados deverão permanecer aplicados no 
Brasil pelo prazo de dois anos.

 Art. 9o O Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça regu-
lamentarão, por ato conjunto, o disposto nesta lei no 
prazo de noventa dias.

 Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Em décadas recentes, o Brasil vivenciou diversas situações que propi-
ciaram a sonegação fiscal e a saída irregular de recursos do País. Dentre 
esses fatores, podem ser apontados a instabilidade econômica e a eleva-
da carga tributária.

Esse panorama vem sendo alterado nos últimos anos, tendo passado o 
País a possuir instituições políticas e jurídicas mais estáveis, bem assim 
pelas medidas adotadas com o intuito de redução da carga tributária e 
incentivo aos investimentos privados.

Apesar disso, uma realidade é incontestável, qual seja, a de que há um 
grande volume de recursos em instituições financeiras no exterior. Es-
timativas apuradas na CPI do Banestado dão conta de que algo entre 
R$ 90 e R$ 150 bilhões foram remetidos ilegalmente ao exterior nos 
últimos anos. Esses recursos não trazem nenhum benefício para a eco-
nomia brasileira e, apenas de um modo bastante reduzido, o trazem 
para seus detentores. 

Isso porque tais recursos não podem ser repatriados e nem usufruídos 
sem que se incorra na prática de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos 
de mesma natureza.

Assim, os únicos beneficiários desses depósitos são os banqueiros inter-
nacionais, que os investem, auferindo remunerações superiores do que 
a dos juros por eles devidos aos titulares dos recursos.

A prática de crimes contra a ordem tributária não é tão severamente 
punida no Brasil, tanto assim que a lei no 8.137, de 27 de dezembro de 
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1990, ao instituir tais crimes no País, criou a possibilidade da extinção 
de sua punibilidade (art. 14).

Ainda que tenha havido um certo clamor pela revogação do dispositivo, 
o que se deu já no ano de 1991, a possibilidade de extinção da punibi-
lidade foi novamente introduzida no ordenamento jurídico em 1995 
(lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 34).

Assim sendo, cabe questionar se há algum modo de fazer com que tais 
recursos sejam repatriados para o Brasil, trazendo recursos para a eco-
nomia do País. A resposta a essa indagação é positiva, qual seja, a con-
cessão de anistia fiscal e penal, conforme pretende o projeto de lei ora 
apresentado.

Ressalte-se que não se trata de experiência nova no que concerne às 
Administrações Tributárias de outros países, já tendo a mesma sido ado-
tada, segundo a Revista Forbes, no México, Itália, Cazaquistão e, mais 
recentemente, na Turquia e na Alemanha.

Estimativas dão conta de que US$ 63 bilhões retornaram para a Itália, 
US$ 40 bilhões para o México e US$ 1 bilhão para o Cazaquistão, 
ressaltando-se que as experiências da Turquia e da Alemanha são com-
parativamente bem mais recentes, não se dispondo de dados sobre seu 
efeito econômico.

Na Alemanha projeto semelhante concedeu anistia ampla e irrestrita 
a todos contribuintes que possuem recursos não declarados dentro ou 
fora do país. Excluem-se da regra alemã apenas os casos em que já exis-
tam investigações administrativa ou criminal em curso. As alíquotas 
incidentes sobre as recursos beneficiados pela anistia variaram entre 25 
e 35 por cento.

No caso italiano a regra foi menos ampla. Não abrangia os casos de 
divisas no próprio país e concedia a anistia apenas às pessoas físicas e 
algumas espécies de pessoas jurídicas. No entanto, assim como na Ale-
manha, não fazia distinção entre recursos oriundos de atividades lícitas 
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ou ilícitas. Na Itália, foram instituídas alíquotas mais brandas, que iam 
de 2,5 a 6 por cento.

Diferentemente dos dois casos citados, a legislação mexicana concedeu 
anistia apenas a pessoas físicas. A alíquota incidentes nessas operações 
foi de um por cento, o que incentivou o repatriamento de grande vo-
lume de capital.

Por fim, saliente-se que o presente projeto de lei não traz qualquer im-
pacto nas contas públicas, tendo em vista que a possibilidade de os 
recursos não declarados depositados no exterior virem a implicar cons-
tituição de crédito tributário é bastante remota e de quase impossível 
mensuração.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2005.
Deputado JOSÉ MENTOR



ação
 parlam

en
tar

131
Comissão de Finanças e Tributação

Legislação citada anexada pela 
Coordenação de Estudos 
Legislativos – Celeg/Cedi

lEI No 8.666, DE 21 DE JUNhO 
DE 1993

Regulamenta o art. 37, Inciso XXI, da Constituição Fede-
ral, institui normas para licitações e contratos da adminis-
tração pública e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Seção I 
Dos Princípios 

 Art. 1o  Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
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inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

 Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da Admi-
nistração Pública, quando contratadas com terceiros, se-
rão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas 
as hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato 
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Adminis-
tração Pública e particulares, em que haja um acordo de von-
tades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

 ...........................................................................................................

............................................................................................................
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lEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO 
DE 1996

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribui-
ções para a seguridade social, o processo administrativo 
de consulta e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

............................................................................................................

CAPÍTULO IV 
Procedimentos de Fiscalização 

..........................................................................................................

Seção V 
Normas sobre o lançamento de Tributos e Contribuições 

....................................................................................................
Multas de lançamento de Ofício

 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as se-
guintes multas, calculas sobre a totalidade ou diferença 
de tributo ou contribuição:

 I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de 
pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhi-
mento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo 
de multa moratória, de falta de declaração e nos de 
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declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso se-
guinte;

 II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente 
intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da 
lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, indepen-
dentemente de outras penalidades administrativas ou 
criminais cabíveis.

 § 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:

 I – juntamente com o tributo ou a contribuição, quando 
não houverem sido anteriormente pagos;

 II – isoladamente, quando o tributo ou a contribuição 
houver sido pago após o vencimento do prazo previs-
to, mas sem o acréscimo de multa de mora;

 III – isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao paga-
mento mensal do imposto (carnê-leão) na forma do 
art. 8o da lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado 
imposto a pagar na declaração de ajuste;

 IV – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao 
pagamento do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que 
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo 
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição 
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário cor-
respondente;

 V – (Revogado pela Lei no 9.716, de 26/11/1998).

 § 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput 
passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos 
por cento e duzentos e vinte e cinco por cento, respecti-
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vamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito pas-
sivo, no prazo marcado, de intimação para:

 a) prestar esclarecimentos;

 b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam 
os arts. 11 a 13 da lei no 8.218, de 29 de agosto 
de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 
62 da lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;

 c) apresentar a documentação técnica de que trata o 
art. 38.

* § 2º acrescido pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997.

 § 3º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções 
previstas no art. 6o da lei no 8.218, de 29 de agosto de 
1991, e no art. 60 da lei no 8.383, de 30 de dezembro de 
1991.

 § 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos con-
tribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de 
tributo ou contribuição decorrente de qualquer incenti-
vo ou benefício fiscal.

 Art. 45. O art. 80 da lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
com as alterações posteriores, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

" Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, 
do imposto sobre produtos industrializados na 
respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do 
imposto lançado ou o recolhimento após venci-
do o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, 
sujeitará o contribuinte às seguintes multas de 
ofício: 

I – setenta e cinco por cento do valor do imposto que 
deixou de ser lançado ou recolhido ou que houver 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

13�
Repatriamento de Capitais

sido recolhido após o vencimento do prazo sem o 
acréscimo de multa moratória; 

II –  cento e cinqüenta por cento do valor do imposto 
que deixou de ser lançado ou recolhido, quando 
se tratar de infração qualificada.

 ...........................................................................
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lEI No 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO 
DE 1990

Define crimes contra a ordem tributária, econômica e 
contra as relações de consumo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 ................................................................................................

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais 

............................................................................................................

 Art. 14. (Revogado pela Lei no 8.383 de 30/12/1991)

 Art. 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública, 
aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do Decreto-lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

............................................................................................................

............................................................................................................
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lEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO 
DE 1995

Altera a legislação do imposto de renda das pessoas ju-
rídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro 
líquido, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
lei:

....................................................................................................

 Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na lei 
no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na lei nº 4.729, 
de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o 
pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive 
acessórios, antes do recebimento da denúncia.

 § 1o (VETADO).

 § 2o (VETADO).

 Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, pro-
duzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 1996.

 Art. 36. Ficam revogadas as disposições em contrário, especial-
mente:

 I – o Decreto-lei no 1.215, de 4 de maio de 1972, observado 
o disposto no art. 178 da lei no 5.172, de 25 de outubro 
de 1966;
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 II – os artigos 2o a 19 da lei no 7.799, de 10 de julho de 
1989;

 III – os artigos 9o e 12 da lei no 8.023, de 12 de abril de 
1990;

 IV – os artigos 43 e 44 da lei no 8.541, de 23 de dezembro 
de 1992;

 V – o art. 28 e os incisos VI, XI e XII e o parágrafo único 
do art. 36, os artigos 46, 48 e 54, e o inciso II do art. 
60, todos da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 
alterada pela lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e 
o art. 10 da lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174o da Independência e 107o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente
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