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O tratamento a ser dado 
ao capital estrangeiro no 
País ainda é uma incógni
ta: praticamente todos os 
artigos que regulam o tema 
na nova Constituição reme
tem a questão à legislação 
ordinária. 

"A Constituição apenas 
estabeleceu algumas dire
trizes básicas, que nortea
rão o caminho a ser segui
do na elaboração dessas 
leis, mas a efetiva regula
mentação dessas diretrizes 
está sujeita à legislação 
posterior", afirmou Walter 
Douglas Stuber, do escritó
rio Mattos Filho & Sucho-
dolski. O advogado elencou 
os dispositivos constitucio
nais que tratam do assunto. 

DISTINIÇÀO 
O' artigo 171 distingue 

duas categorias de empre
sas: a empresa brasileira e 
a empresa brasileira de ca
pital nacional, abrindo vias 
legais para a concessão de 
benefícios a esta última. 

"Empresa brasileira" é 
aquela constituída sob as 
leis brasileiras e que tenha 
sua sede e administração 
no Brasil. 

"Empresa brasileira de 
capital nacional" é a com
panhia cujo controle efeti
vo esteja, em caráter per
manente, sob a titularidade 
direta ou indireta de pes
soas físicas domiciliadas e 
residentes no Brasil ou de 
entidades de Direito Públi
co interno. "Controle efeti
vo" é ser titular da maioria 
do capital votante da em
presa e exercer, de fato e 
de direito, o poder decisó-
rio na gestão das ativida
des da companhia. 

Portanto, se o controle 
efetivo de uma empresa 
brasileira for detido, direta 
ou indiretamente, por pes
soas físicas ou jurídicas re
sidentes, domiciliadas ou 
com sede no exterior, essa 
empresa será considerada 
de capital estrangeiro. 

LIMITAÇÕES 
As conseqüências práti

cas dessa distinção, contu
do, ainda dependem de lei 
futura. A Carta Magna dis
põe que a legislação ordi
nária poderá estabelecer 
benefícios especiais às em
presas dé capital nacional 
e estipular exigências, con
forme o setor de atuação, a 
serem cumpridas pelas 
empresas de capital es
trangeiro. 

"O legislador poderá 
criar 'reservas de merca
do' em setores considera
dos estratégicos, em pre
juízo das empresas de capi
tal estrangeiro, como já 
ocorre na área de informá
tica", afirmou Stuber. 

Nos setores considerados 
como imprescindíveis ao 

desenvolvimento tecnológi
co nacional, as empresas 
de capital estrangeiro po
derão ser proibidas ou res
tringidas no direito de pro
priedade e/ou nas decisões 
que envolvem transferên
cia de tecnologia. 

Também foi estabelecido 
que, na aquisição de bens e 
serviços, o Poder Público 
dará prioridade, nos ter
mos da lei, a empresa bra
sileira de capital nacional. 
Esse tratamento preferen
cial ficou sujeito, portanto, 
à legislação específica. 

REMESSA 
DE LUCROS 

O artigo 172 remeteu à lei 
ordinária o poder para dis
ciplinar — com base no in
teresse nacional — os in
vestimentos de capital es
trangeiro, o incentivo a 
reinvestimentos e a regula
ção da remessa de lucros. 

MINERAÇÃO 
A pesquisa e a lavra de 

recursos minerais e o apro
veitamento dos potenciais 
de energia hidráulica so
mente poderão ser efetua
dos mediante autorização 
ou concessão da União, por 
brasileiros ou empresa 
brasileira de capital nacio
nal, na forma da lei (artigo 
176). 

As empresas brasileiras 
(abrangendo, até mesmo, 
as companhias de capital 
estrangeiro que já operam 
no setor de mineração) ti
tulares de autorização de 
pesquisa, concessão de la
vra de recursos minerais e 
de aproveitamento dos po
tenciais de energia hidráu
lica atualmente em opera
ção terão um prazo de qua
tro anos — a contar de cin
co de outubro passado, da
ta da promulgação da 
Constituição — para se 
adaptar às novas carac
terísticas' (artigo 44 das 
Disposições Transitórias). 

O parágrafo 1?, do artigo 
44, das Disposições Transi
tórias estabelece as exce
ções a essarestrição^ 

As seguintes atividades 
constituem monopólio da 
União: a pesquisa e a lavra 
das jazidas de petróleo, gás 
natural e outros hidrocar-
bonetos fluidos e a refina
ção do petróleo nacional ou 
estrangeiro. As refinarias 
já em funcionamento no 
País ficam excluídas desse 
monopólio, mas não pode
rão ampliar sua capacida
de (artigo 177 da Constitui- . 
ção e 45 das Disposições 
Transitórias). 

Mais uma vez, remete-se 
à lei ordinária a normaliza
ção da venda e revenda de 
combustíveis de álcool, pe
tróleo e outras matérias 
não-renováveis (artigo 
238). 

ARMADORES 
A lei disporá sobre a pre

dominância dos armadores 
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nacionais e navios de ban
deiras e registros brasilei
ros e do país exportador ou 
importador (artigo 178). 

A navegação de cabota
gem (transporte marítimo 
realizado entre portos do 
mesmo país) e a navega
ção a interior (transporte 
fluvial realizado no interior 
do próprio país) são priva
tivas de embarcações na
cionais, salvo caso de ne
cessidade pública, confor
me dispuser a lei (artigo 
178). 

SISTEMA 
FINANCEIRO 

O sistema financeiro na
cional será regulado por lei 
complementar, que estabe
lecerá as condições para a 
participação do capital es
trangeiro nas instituições 
financeiras e nos estabele
cimentos de seguro, previ
dência e capitalização, te ri
do em vista os interesses 
nacionais e os acordos in
ternacionais (artigo 192). 

Até que sejam fixadas es
sas condições, estão proibi 
das a instalação de novas 
agências de instituições fi
nanceiras domiciliadas no 
exterior e o aumento do 
percentual de participação 
no capital de instituições fi
nanceiras com sede no 
País, de pessoas físicas ou 
jurídicas residentes ou do
miciliadas no exterior (ar
tigo 52 das Disposições 
Transitórias). 

A dívida pública interna 
e externa também será re
gulada por lei complemen
tar. 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

A lei ordinária deverá re
gular a política agrícola e 
fundiária, limitando a aqui
sição ou o arrendamento de 
propriedade rural por pes
soa física ou jurídica es
trangeira (artigo 190). 

Na assistência à saúde no 
País, é vedada a participa
ção direta ou indireta de 
empresas ou capitais es
trangeiros, salvo nos casos 
previstos em lei (artigo 
199). 

Na área de comunicação 
social, a propriedade de 
empresa jornalística e de 
radiodifusão sonora e de 
imagens é privativa de bra
sileiros natos ou naturali
zados há mais de dez anos, 
aos quais caberá a respon
sabilidade por sua adminis
tração e orientação intelec
tual (artigo 222). A partici
pação de pessoa jurídica no 
capital social dessas em
presas é vedada, exceto a 
de partido político e de so
ciedades cujo capital per
tença exclusiva e nominal
mente a brasileiros. 

Segundo Douglas Stuber, 
diante de tantos "na forma 
da lei".e "a lei disporá", só 
resta aguardar a nova le
gislação a ser promulgada. 


