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REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI Nº          , DE 2021

(Das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados Talíria Petrone, Fernanda
Melchionna, Ivan Valente, Vivi Reis, Áurea Carolina, David Miranda,

Glauber Braga, Luiza Erundina e Sâmia Bomfim)

Requeremos,  nos  termos  da  Constituição
Federal e do art. 35 e seguintes do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade  de  investigar  as  movimentações
econômicas  em paraísos  fiscais  do  Ministro
da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que
fundou a Dreadnought Internacional, nas Ilhas
Virgens  Britânicas  –  empresa  que  mantém
controle  direto  mesmo  após  a  posse  no
Ministério da Economia.

Senhor Presidente, 

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do §3º do art. 58
da Constituição Federal  e na forma dos artigos 35 e seguintes do
Regimento  Interno  da  Câmara  dos  Deputados,  a  instituição  de
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) constituída por 36 (trinta e
seis) Deputados Federais e igual número de suplentes, obedecendo-
se o princípio da proporcionalidade partidária, com a finalidade de, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias,  prorrogável  por até a metade,
investigar  as  movimentações  econômicas  em  paraísos  fiscais  do
Ministro da Economia do Brasil,  Paulo Guedes,  que fundou a
Dreadnought Internacional, nas Ilhas Virgens Britânicas – empresa
que mantém controle direto mesmo após a posse no Ministério da
Economia,  e  o  Presidente do Banco Central,  Roberto Campos
Neto. 

As despesas decorrentes do funcionamento da Comissão de
que  trata  este  Requerimento  correrão  à  conta  dos  recursos
orçamentários  da  Câmara  dos  Deputados.  Os  recursos
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administrativos e o assessoramento necessários ao funcionamento da
Comissão serão providos  pelo  Departamento  de Comissões  e  pela
Consultoria Legislativa, respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou pandemia do novo coronavírus. Pouco mais de um
ano e meio após a declaração, os números de mortes totais do vírus
são  estarrecedores:  dados  da  WHO  (World  Health  Organization)
apontam mais de 4.5 milhões de mortes causadas pelo Coronavírus.
No Brasil,  são quase de 600 mil  mortes1.  A taxa de desemprego,
segundo  dados  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios
(PNAD), está em 13,7% - são 14.1 milhões de pessoas na busca por
um trabalho2. 

É nesse cenário que o Consórcio Internacional de Jornalistas
Investigativos, o ICIJ, revelou o escândalo dos “Pandora Papers”:  O
consórcio  teve acesso a 11,9 milhões de documentos sobre
offshores em  paraísos  fiscais.  Segundo  o  ICIJ,  o  ministro
Paulo  Guedes  tem  a  offshore  Dreadnoughts  International
Group nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal3. 

Reportagem da Piauí aponta que,  no dia 24 de setembro de
2014,  com o mercado financeiro  cada vez mais  agitado diante da
iminência  da  reeleição  de  Dilma  Rousseff  (PT),  o  Banco  Central
interveio para conter a alta do dólar. No dia seguinte, o economista
Paulo  Guedes,  então  sócio  da  gestora  de  recursos  Bozano
Investimentos,  tomou uma providência  para  manter  parte  da  sua
fortuna  longe  das  turbulências  da  economia  brasileira:  fundou  a
Dreadnoughts  International,  uma  offshore nas  Ilhas  Virgens
Britânicas,  um  paraíso  fiscal  no  Caribe.  Nos  meses  seguintes,
Guedes aportou na conta da offshore, aberta numa agência do
banco Crédit Suisse, em Nova York, a quantia de 9,55 milhões
de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época (no

1 Disponível em: https://covid19.who.int/assista.shtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
2 Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desemprego-
recua-julho-ibge,70003855479
3 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/03/documentos-
vazados-revelam-mais-de-330-politicos-e-empresarios-de-todo-o-mundo-com-
offshore-em-paraisos-fiscais.ghtml
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câmbio  atual,  o  valor  hoje  corresponde  a  51  milhões  de
reais)4. 

O artigo  5º  caput,  inciso  I,  “c”,  II  c/c  §1º,  do  Código  de
Conduta  da  Alta  Administração  Federal,  instituído  em  2000,
determina que as alterações relevantes no patrimônio da autoridade
pública deverão ser imediatamente comunicadas à CEP, bem como
determina,  literalmente,  que  “as  alterações  significativas  ou
relevantes  no  valor  ou  na  natureza  do  patrimônio  devem  ser
imediatamente  comunicadas”.  A  proibição  não  se  refere  a  toda  e
qualquer  política  oficial,  mas  apenas  àquelas  sobre  as  quais  “a
autoridade  pública  tenha  informações  privilegiadas,  em  razão  do
cargo  ou  função”,  assim  como  para  reforçar  o  entendimento,
buscando  a  mesma  legislação,  que  taxativamente  estabelece  a
obrigação  de  imediata  comunicação  acerca  de  alterações
significativas/relevantes no patrimônio. Em janeiro de 2019, cinco
anos depois de abrir a offshore e depositar 9,55 milhões de
dólares, Guedes virou o principal fiador do governo Bolsonaro
e  assumiu  o  cargo  de  ministro  da  Economia,  cuja
responsabilidade está um enorme leque de decisões capazes
de afetar seus próprios investimentos no exterior.

Aqui, é fundamental ressaltar que em 2016, o escândalo dos
Panama Papers revelou dados financeiros de milhares de offshores –
tal qual o Pandora Papers – e finalizou a carreira política do então
primeiro-ministro David Cameron, do Reino Unido, ao revelar que ele
era  acionista  de  uma  offshore criada  por  seu  pai  no  Panamá.  A
opinião  pública  não  o  perdoou  pelo  fato  de  manter  dinheiro  no
exterior a salvo dos tributos cobrados dos demais cidadãos britânicos.

Até  28  de setembro  de 2021 a  Dreadnoughts  International
continuava ativa,  com o  Ministro Paulo  Guedes na  condição  de
controlador. Quando abriu a  Dreadnoughts Internacional, o Ministro
tinha  como  sócia  apenas  sua  filha,  a  empresária  Paula  Drumond
Guedes.  Ao criarem a companhia no paraíso fiscal caribenho,
pai  e  filha  subscreveram nela  50 mil  ações  de 160 dólares
cada,  o  que  totalizava  8  milhões  de  dólares,  depositados  no
Crédit Suisse em Nova York.

4 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/paulo-guedes-tem-offshore-
milionaria-em-paraiso-fiscal/

3

*C
D2

11
05

82
25

10
0*

Assinado eletronicamente, por delegação do(a) Dep. Talíria Petrone e outros
Para verificar as assinaturas, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD211058225100



 
                CÂMARA DOS DEPUTADOS
                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
                

Ao longo de 2015, a família Guedes subscreveu mais 9.687
ações  na  offshore,  que  somaram  1,55  milhão  de  dólares  aos  8
milhões  aportados  anteriormente.  Desde  então,  conforme  os
documentos obtidos pelo ICIJ, não houve novo aporte nem retirada
de capital na empresa. Devido à alta de 39% da taxa de câmbio
desde  que  virou  ministro,  os  9,55  milhões  de  dólares  de
Guedes e sua família guardados no paraíso fiscal tiveram uma
valorização massiva em reais: um ganho de R$ 14,5 milhões a
mais do que valiam antes de ele assumir o cargo5. 

Como  disciplina  a  legislação  de  regência,  é  tributável  a
equivalência patrimonial que corresponder, em sua variação positiva,
pois  existe  lucro  auferido  em  função  do  investimento.  Afinal  de
contas, é sobre o lucro que deve incidir o IRPJ (imposto de renda
pessoa jurídica) ou a CSSL (contribuição social sobre o lucro líquido),
ainda  que  decorrente  de  mera  variação  patrimonial  positiva  que
possa ser associada a esse lucro. O motivo jurídico é bastante claro:
entende-se  que  a  criação  de  uma  disponibilidade  decorrente  do
investimento realizado, no caso das pessoas jurídicas, é fato gerador
da  tributação  e  conforma-se  com  os  conceitos  de  disponibilidade
econômica e jurídica. 

Vê-se  que,  a  se  confirmar  tais  fatos,  que  estão  bem
delineados, o Ministro da Economia teria praticado condutas
incompatíveis  com  a  legalidade,  moralidade  e  probidade
administrativa, além de outros ilícitos previstos na legislação
tributária. Afinal de contas, ao conceito constitucional de renda do
artigo 43, I, do CTN (Código Tributário Nacional) c/c a legislação de
regência, ao se considerar como disponibilizados para o contribuinte,
na data do balanço no qual tiverem sido apurados, os lucros auferidos
por investimentos no exterior.  Logo, conforme os fatos até aqui
noticiados  demonstram,  há  imperiosa  necessidade  de  se
apurar a existência de conflito de interesse, favorecimentos e
manipulações por parte do Ministro de Estado Paulo Guedes.

A  Lei  nº  12.813/2013 dispõe  sobre  o  conflito  de
interesses de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal.
Conforme  o  art.  2º,  II,  da  mesma,  os  Ministros  de  Estado  se

5 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/paulo-guedes-tem-offshore-
milionaria-em-paraiso-fiscal/
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submetem  ao  regime  desta  Lei.  Neste  ínterim,  o  dispõe
especificamente que:

Art. 5º Configura conflito de interesses no exercício de cargo
ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal: 

I  -  divulgar  ou  fazer  uso  de  informação  privilegiada,  em
proveito  próprio  ou  de  terceiro,  obtida  em  razão  das
atividades exercidas;

II  -  exercer  atividade  que  implique  a  prestação  de
serviços ou a manutenção de relação de negócio com
pessoa  física  ou  jurídica  que  tenha  interesse  em
decisão do agente público ou de colegiado do qual este
participe;

III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que em
razão  da  sua  natureza  seja  incompatível  com  as
atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como
tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias
correlatas; (...)

V -  praticar ato em benefício de interesse de pessoa
jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge,
companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele
beneficiada ou influir em seus atos de gestão;

A infração a esses dispositivos, ainda segundo a referida
norma,  é  tipificada  como  improbidade  administrativa,  conforme
expressamente disposto em seu art. 12: 

Art. 12. O agente público que praticar os atos previstos 
nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade 
administrativa, na forma do art. 11, da Lei no 8.429, de 2 
de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer das 
condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput e da 
aplicação das demais sanções cabíveis, fica o agente público 
que se encontrar em situação de conflito de interesses 
sujeito à aplicação da penalidade disciplinar de demissão, 
prevista no inciso III do art. 127 e no art. 132 da Lei no 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou medida equivalente.”

Ora, como é evidente, a fortuna do Ministro da Economia em
paraísos  fiscais  é  diretamente  vinculada  com  a  sua  atribuição  no
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cargo. Convém ressaltar que a Constituição Federal determina que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e  eficiência  (art.  37,  §  4o).  Destaque-se,  conforme  doutrina  e
jurisprudência  consolidada,  que  os  princípios  da  moralidade  e
impessoalidade têm força normativa e devem ser seguidos em todos
os âmbitos da administração pública.

Para além disso, o Ministro estaria em desacordo com o que
preconiza o já artigo 5º, caput, incisos I, “c”, II c/c §1º,inciso II c/c
§1º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, de 2000, 

Pretende-se,  por  meio  deste  pedido  de  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  a  rigorosa  investigação  dos  fatos
narrados, que se confirmados indicam evasão fiscal, violação
das leis tributárias e improbidade administrativa. 

No Estado Democrático de Direito, o Presidente da República,
Ministros  de  Estado,  Senadores  da  República  e  quaisquer  outros
agentes políticos devem se submeter à Constituição Federal e às leis
vigentes. O caso narrado - haja vista o grande vulto de transações,
somando  mais  de  nove  milhões  de  dólares  –  configura,  a  toda
evidência,  graves  transgressões  a  legislação  pátria.  Trata-se,
portanto, ao que tudo indica, de um complexo e sistemático
processo  de  evasão  fiscal  patrocinado  pelo  Ministro  da
Economia do Brasil. 

Diante  dos  fatos  e  argumentos  acima  expostos,  faz-se
necessária  a imediata instalação da Comissão Parlamentar de
Inquérito  para  que  sejam  investigadas  as  movimentações
econômicas em paraísos fiscais do Ministro da Economia do
Brasil,  Paulo  Guedes,  que  fundou  a  Dreadnought
Internacional,  nas  Ilhas  Virgens  Britânicas  –  empresa  que
mantém controle direto mesmo após a posse no Ministério da
Economia – e Roberto Campo, Presidente do Banco Central.
Este Poder  Legislativo  deve  exercer  amplamente,  nos  termos
constitucionais e regimentais, seu papel de fiscalização e controle. 

Portanto, nos termos do art. 58, § 3º da Constituição Federal
e 35 do Regimento Interno desta Casa, está fartamente demonstrada
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a existência de fato determinado e o limite temporal (prazo certo)
que  guiarão  os  trabalhos  de  investigação  desempenhados  pela
Comissão.  

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2021.

Talíria Petrone 
Líder do PSOL 

Fernanda Melchionna
PSOL/RS

Ivan Valente
PSOL/SP

Vivi Reais
PSOL/PA

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Luiza Erundina 
PSOL/SP 

Sâmia Bomfim
PSOL/SP
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Requeremos,  nos termos da Constituição Federal  e do art.  35 e
seguintes  do  Regimento  Interno  da  Câmara  dos  Deputados,  a
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar  as  movimentações  econômicas  em paraísos  fiscais  do
Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que fundou a
Dreadnought Internacional, nas Ilhas Virgens Britânicas – empresa
que mantém controle direto mesmo após a posse no Ministério da
Economia.

NOME GABINETE ASSINATURA 
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