
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
REQUERIMENTO Nº      , DE 2011 

(do Deputado Jean Wyllys) 
 
 
 

Requer que esta Comissão aprove e encaminhe 
Indicação ao Ministério da Fazenda, no sentido 
de que este defenda, no âmbito de Fóruns 
Internacionais, a instituição de um Tributo sobre 
Transações Financeiras Globais. 

 
 
Senhor Presidente: 
 
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, requeiro a V. Exª. que esta Comissão aprove e encaminhe 
Indicação ao Ministério da Fazenda, no sentido de que este defenda, no âmbito 
de Fóruns Internacionais, a instituição de um Tributo sobre Transações 
Financeiras Globais. 
 
 
Sala da Comissão, em       de junho de 2011. 
 
 
 

 
Deputado JEAN WYLLYS 

PSOL/RJ 



 

INDICAÇÃO Nº      , DE 2011 

(da Comissão de Finanças e Tributação) 

 

 

Sugere ao Ministério da Fazenda que 

defenda, no âmbito de Fóruns 

Internacionais, a instituição de um 

Tributo sobre Transações Financeiras 

globais. 

 

CONSIDERANDO QUE a Crise Global mostrou as deficiências do sistema 

financeiro internacional, que foi salvo pelos governos, com pesado custo para a 

sociedade; 

CONSIDERANDO QUE o setor financeiro internacional é o grande beneficiário 

da liberalização de capitais, podendo escolher livremente o país que mais lhe 

garante vantagens, tanto em termos de juros das dívidas públicas, ou isenções 

tributárias, gerando grande custo à sociedade; 

CONSIDERANDO QUE a Presidência do G20 pediu às maiores economias do 

mundo, inclusive ao Brasil, que formassem uma coalizão de países pioneiros 

para implementar o primeiro Tributo solidário internacional sobre operações 

financeiras do mundo ("o TTF”); 

CONSIDERANDO QUE, até agora, entre o G20, Alemanha, Espanha e França 

sinalizaram disposição em participar dessa coalizão, e mais países estão 

inclinados a tomar a mesma decisão; 

CONSIDERANDO QUE, na Cúpula das Nações Unidas em setembro passado, 

o Brasil co-assinou uma declaração de apoio a este Tributo;  

CONSIDERANDO QUE o mundo precisa criar fontes adicionais de 

financiamento para a concretização dos objetivos de desenvolvimento que 

estabeleceu para si mesmo; 

CONSIDERANDO QUE a implementação de tributos sobre transações 

financeiras tais como as realizadas com ações, títulos, operações de câmbio e 

derivativos, permitiria substanciais recursos financeiros extras para combater a 

pobreza e a mudança climática, enfrentar os desafios da saúde, proteger 



serviços públicos e empregos e melhorar a estabilidade do sistema financeiro 

mundial; 

CONSIDERANDO QUE, no dia 22 de junho de 2011, um Dia de Ação Global 

será organizado por membros da sociedade civil, economistas e legisladores 

de todo o mundo, conclamando os governos da Europa e do G20 para 

estabelecerem o TTF; 

Sugerimos ao Ministério da Fazenda do Brasil que defenda, no âmbito de 

Fóruns Internacionais - como o G20 - a instituição de um Tributo sobre 

Transações Financeiras globais, que tribute especialmente os movimentos 

especulativos e seja controlado e fiscalizado pela Sociedade Civil internacional, 

com o objetivo de financiar a garantia dos direitos humanos e ambientais do 

planeta. 

 

 

 

Sala das Sessões, em       de junho de 2011. 

 

 

Claudio Puty 

Presidente 


