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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital 

estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:01247 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE LEI ESPECIAL REGULAMENTE A REMESSA DE LUCROS PARA O  
EXTERIOR. 
   
   SUGESTÃO:01265 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS PARA INGRESSO, APLICAÇÃO E SAÍDA DOS INVESTIMENTOS  
ESTRANGEIROS E PARA IMPEDIR A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NATURAIS A --  
ESTRANGEIROS. 
   
   SUGESTÃO:01692 DT REC:24/04/87 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE SEJA PROIBIDA A REMESSA PARA O EXTERIOR DE LUCROS OU DE  
RENDIMENTOS DERIVADOS DE INVESTIMENTOS FISCAIS NOS SETORES QUE  
ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:00178 DT REC:13/04/87 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE A PROMOÇÃO DE UMA AUDITORIA DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA E A  
ELABORAÇÃO DE UM PERFIL DA REMESSA DE LUCROS PELAS EMPRESAS  
MULTINACIONAIS A FAVOR DE SUAS MATRIZES NO EXTERIOR. 
   
   SUGESTÃO:01817 DT REC:24/04/87 
Autor:   

   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A ORDEM ECONÔMICA, BASEADA NOS  
PRINCÍPIOS DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO, DA LIBERDADE DE INICIATIVA,  
DO PLENO EMPREGO, DO FORTALECIMENTO DA EMPRESA NACIONAL, DENTRE  
OUTROS QUE ENUMERA; SOBRE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO, AS  
JAZIDAS, MINAS E DEMAIS RECURSOS MINERAIS, DÍVIDA EXTERNA E OUTRAS  
DISPOSIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01924 DT REC:28/04/87 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DEFINA E CARECTERIZE EMPRESA NACIONAL, REGULAMENTE  
A NACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS E A PROGRESSIVA ESTATIZAÇÃO DOS BANCOS  
NACIONAIS, DISCIPLINE OS INVESTIMENTO DO CAPITAL ESTRANGEIRO E AS  
REMESSAS DE VALORES PARA O EXTERIOR; QUE AS QUESTÕES RELATIVAS À  
DÍVIDA EXTERNA SEJAM AFORADAS NO DISTRITO FEDERAL; QUE SEJA PROIBIDA  
A ESTRANGEIRO A TRANFERÊNCIA DE TERRAS ONDE EXISTAM RECURSOS MINERAIS  
E POTENCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA. 
   
   SUGESTÃO:02198 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   

   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE A REMESSA,  
POR EMPRESAS INSTALADAS NO PAÍS, DE RECURSOS PARA O EXTERIOR; QUE A  
SOMA ARRECADADA COM TAL IMPOSTO SEJA REPASSADA INTEGRALMENTE AOS  
MUNICÍPIOS, PARA ATENDIMENTO A MENORES CARENTES E A IDOSOS. 
   
   SUGESTÃO:02221 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O INVESTIMENTO DE CAPITAL ESTRANGEIRO NO  
PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:04550 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS LUCROS DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS SEJAM INCORPORADOS A  
SEU CAPITAL APLICADO NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:04824 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO SEJAM REGULADOS  
POR LEI, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:05154 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
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Texto:   

   SUGERE NORMA DISCIPLINANDO OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO,  
NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:05158 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE  
CAPITAL ESTRANGEIRO, NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:05539 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA REGULAMENTADA A REMESSA DE LUCROS PARA O EXTERIOR. 
   
   SUGESTÃO:05627 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE A PROIBIÇÃO DA REMESSA DE LUCROS PARA O EXTERIOR, POR DEZ  
ANOS, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06066 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA CONSIDERADA EMPRESA DE CAPITAL  
ESTRANGEIRO TODA PESSOA JURÍDICA QUE PROCEDA À REMESSA DE LUCROS PARA  
O EXTERIOR. 
   
   SUGESTÃO:06067 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI FIXE REGRAS DISCIPLINADORAS DO INVESTIMENTO  
ESTRANGEIRO. 
   
   SUGESTÃO:06505 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   SUGERE QUE LEI DISCIPLINE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO E  
A NACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO. 
   
   SUGESTÃO:00065 DT REC:17/03/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE DIRETRIZES PARA A REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AGRÁRIA E DO USO DO  
SOLO URBANO, O RESGUARDO E A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE USOFRUTO  
PERPETUADAS COMUNIDADES INDÍGENAS, O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO DOS  
INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, A FISCALIZAÇÃO DE ZONAS PRIORITÁRIAS PARA  
DESAPROPRIAÇÃO TERRITORIAL RURAL MEDIANTE LEI FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:06606 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI FIXE OS LIMITES DE INVESTIMENTO DE CAPITAL  
ESTRANGEIRO, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06656 DT REC:06/05/87 
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Autor:   

   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO E  
AS REMESSAS DE VALORES PARA O EXTERIOR. 
   
   SUGESTÃO:06801 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIROS NO BRASIL  
OBEDEÇAM AOS PRINCÍPIOS QUE MENCIONA. 
   
   SUGESTÃO:06876 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO E  
MULTINACIONAL NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:08251 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE LEI ESPECIAL DISPONHA SOBRE A ENTRADA DE CAPITAL  
ESTRANGEIRO NO PAÍS, FIXE A REMESSA DE LUCROS PARA O EXTERIOR E O  
PERCENTUAL DO PIB. 
   
   SUGESTÃO:08484 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI REGULE O CAPITAL ESTRANGEIRO, FIXANDO LIMITES  
MÁXIMOS DE REMESSA DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA O EXTERIOR. 
   
   SUGESTÃO:00873 DT REC:14/04/87 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   SUGERE PARA O CAPÍTULO DO CAPITAL ESTRANGEIRO QUE A LEI QUE  
DISCIPLINAR A ATIVIDADE ECONÔMICA E OS INVESTIMENTOS POR PARTE DE  
PESSOAS SINGULARES OU COLETIVAS ESTRANGEIRAS, DEVE OBSERVAR, ENTRE  
OUTROS, OS PRINCÍPIOS: ADMISSÃO DE CAPITAL ESTRANGEIRO, APENAS  
QUANDO NÃO PREJUDIQUE O NACIONAL, VEDADA A SUA PRESENÇA EM ATIVIDADES  
DE MONOPÓLIO ESTATAL OU PRIVATIVAS DE BRASILEIROS, OU ONDE ESTIVER  
ASSEGURADA A RESERVA DE MERCADO; REGIME FINANCEIRO ESPECIAL, SEM  
PREJUÍZO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PERTINENTE. 
   
   SUGESTÃO:00928 DT REC:14/04/87 
Autor:   

   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE OS INVESTIMENTOS EXTERNOS NO BRASIL;  
SOBRE A APLICAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO PAÍS;  
SOBRE OS MEIOS E FORMAS DE NACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS;  
SOBRE A REMESSA DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA O EXTERIOR;  
SOBRE PAGAMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE BONIFICAÇÕES E  
ROYALTIES. 
   
   SUGESTÃO:09425 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
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Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE OS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO NO  
PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:09618 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM PREVISTOS EM LEI INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO  
QUE ATENDAM AO INTERESSE NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:09791 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE O INVESTIMENTO E O REINVESTIMENTO DE CAPITAL  
ESTRANGEIRO NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:00988 DT REC:14/04/87 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   SUGERE QUE AS EMPRESAS ESTRANGEIRAS INSTALADAS NO PAÍS SÓ POSSAM  
REMETER PARA O EXTERIOR NO MÁXIMO ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) DOS LUCROS  
AUFERIDOS EM CADA ANO FISCAL. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da 
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica notas taquigráficas da audiência pública 
realizada em 27/4/1987, sobre Princípios gerais da ordem econômica / Intervenção do Estado na 
ordem econômica.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a   

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 6º - Os investimentos de capital estrangeiros serão admitidos no interesse 

nacional e disciplinados na forma da lei.  

Parágrafo único - A lei disporá sobre empresas de capital estrangeiro, disciplinando 

seus fluxos monetários e financeiros e, em função do interesse nacional, sua 

destinação econômica. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 7.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 4º - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse 

nacional e disciplinados na forma da lei. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
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Consulte na 16ª reunião e 17ª reunião extraordinária da Subcomissão dos Princípios 

Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade 

Econômica, a votação do anteprojeto do relator, das emendas a ele oferecidas, e de 

sua redação final. O parágrafo único do artigo 6º foi destacado e rejeitado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, Supl. 104, a 

partir da p. 45. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 14.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 4º - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse 

nacional e disciplinados na forma da lei, a qual respeitará os seguintes princípios:  

I - regime especial com limites máximos de remessa de juros, dividendos, royalties, 

pagamentos de assistência técnica e bonificações, sendo obrigatória a divulgação, 

pelas empresas, de suas atividades e resultados;  

II - a proibição de transferência a estrangeiro das terras onde existam jazidas, minas, 

outros recursos minerais e potenciais de energia elétrica. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 12.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 4º - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse 

nacional, como agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulados 

na forma da lei. 

 

Consulte na 14ª reunião da Comissão da Ordem Econômica a votação do 

Substitutivo do Relator.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, 

Suplemento, a partir da p. 13. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6  

 

Nota: A reunião foi bastante tumultuada por embates regimentais e discussões 

acaloradas, tendo sido interrompida várias vezes. No que se refere ao dispositivo 

em análise, foi aprovada, em destaque, a Emenda 471. Consulte a votação da 

emenda no Diário indicado acima, a partir da p. 39.  

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 308 - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse 

nacional, como agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulados 

na forma da lei. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 302 - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse 

nacional, como agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulados 

na forma da lei. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 26.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 227 - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse 

nacional e disciplinados na forma da lei. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 193 - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos exclusivamente 

no interesse nacional e disciplinados na forma da lei.  

Parágrafo único - A lei disporá sobre os lucros do capital estrangeiro, favorecendo 

seu reinvestimento do País e regulando sua remessa para o exterior.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 201. Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos exclusivamente no 

interesse nacional e disciplinados na forma da lei. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre os lucros do capital estrangeiro, favorecendo seu 

reinvestimento no País e regulando sua remessa para o exterior.  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02043, art. 201. 

 

Requerimento de destaque/fusão de Emendas. A fusão foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/4/1988, a partir da 

p. 9916. 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/234anc28abr1988.pdf
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FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 178. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de 

capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

Requerimento de destaque nº 1.067 de emenda supressiva. O destaque foi 

retirado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/8/1988, p. 13565. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de 

capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de 

capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. 

  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Inclua-se o seguinte artigo:  
"Art. (...) As empresas estrangeiras  
instaladas no País só poderão remeter para o  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/302anc29ago1988.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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exterior no máximo até 10% dos lucros auferidos em  
cada ano fiscal". 
Justificativa: 

Com o dispositivo acima, dois objetivos principais se procura alcançar: evitar a evasão de recursos gerados no 
país e impedir a exploração da mão-de-obra nacional, quase sempre, menos onerosa que a do país dos 
alienígenas.  
Além desses desideratos, inerentes ao sentimento de defesa da mão-de-obra a da riqueza nacionais, procura-se, 
ainda, com o dispositivo proposto, fazer com que os lucros auferidos no país, aqui sejam reinvestidos.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
Trata-se de matéria caracteristicamente de legislação ordinária. O texto do anteprojeto já prevê o controle dos 
fluxos monetários e a destinação econômica do capital estrangeiro. 
   
   EMENDA:00132 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 6A06 a seguinte redação:  
"Art. 6A06 Os investimentos de capital  
estrangeiro serão disciplinados em lei específica.  
§ 1o. - O montante das remessas de lucros  
para o exterior nunca será superior, anualmente, a  
10% (dez por cento) do valor real do capital  
estrangeiro investido.  
§ 2o. A lei regulará os meios e formas de  
nacionalização de empresas estrangeiras nocivas ou  
inconvenientes ao desenvolvimento econômico do País." 
Justificativa: 

Estabelece diretriz fundamental para a lei que regulará os investimentos estrangeiros, limitando de forma precisa 
a remessa de lucros e evitando a crescente sangria de nossas riquezas.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
O Anteprojeto considera o controle do capital por brasileiros como uma das condições necessárias para 
caracterizar uma empresa nacional. Evita-se por outro lado dar um caráter exclusivista a esse aspecto, ao se 
reconhecer que, no mundo atual, o controle de uma empresa é definido não só pela posse da maioria do capital, 
mas também por aspectos como domínio da tecnologia e acesso a mercados. Estabeleceu-se, portanto,  
uma definição mais ampla de empresa nacional.  
Definido que o capital estrangeiro investido no Brasil submete-se ao interesse nacional e terá seus fluxos 
controlados, é pensamento do Relator que a lei ordinária saberá discipliná-lo, sem apelo a proposições muito 
rígidas no texto constitucional. 
   
   EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 6-A-06:  
"Art. Durante dez anos os lucros das  
empresas estrangeiras serão incorporados a seu capital." 
Justificativa: 

Objetivamos evitar a evasão de divisas que ocorre atualmente em nossa economia, a título de remessas de 
lucros. Esta é uma prática danosa aos interesses nacionais, qualquer que sejam o enfoque da análise. Para a 
economia interna, porque recursos deixam de ser aplicados, empregos de serem gerados e tributos de serem 
recolhidos; para o balanço de pagamentos, porque torna-se necessário o recurso aos denominados movimentos 
compensatórios de capitais, até mesmo com o aumento do endividamento externo.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
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O artigo do Anteprojeto tem por objetivo estabelecer normas básicas para a entrada do capital estrangeiro, 
remetendo para a lei ordinária a regulamentação dos investimentos estrangeiros no país.  
O Brasil é um país carente de poupança externa e não pode criar empecilhos maiores ao ingresso de recursos 
externos como proposto na Emenda.  
A proposição contida no artigo 6A06 busca atrair o capital estrangeiro desde que o interesse nacional seja 
resguardado e seus fluxos sejam controlados.  
A regra é, portanto, admitir, atrair, desde que respeitados os condicionantes indicados.  
A capacidade da lei fixar os fluxos do capital estrangeiro inclui a de até impedir remessa de lucros.  
O que parece, a lei não deve fazer é obrigar a incorporar lucros ao capital de empresa. Ela pode, a juízo do 
investidor, ter qualquer outra aplicação de interesse nacional. 
   
   EMENDA:00178 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   

   O artigo 6A06 do anteprojeto da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica, passa a ter a seguinte redação,  
suprimindo-se o seu parágrafo único.  
"Art. 6A06- A lei disciplinará os  
investimentos de capital estrangeiro e regulará as  
remessas para o exterior". 
Justificativa: 

Há hoje, uma aberta dúvida as áreas em que se pode fixar o capital estrangeiro, tendo em vista argumentos 
baseados na isonomia, de um lado, e na soberania, de outro. Em verdade, um país deve poder regular as áreas 
em que o capital estrangeiro é bem-vindo, com transparência que interessa a todos, pois daí decorre a 
segurança o investidor. A remessa de lucros poder-se-á fazer de forma a estimular os setores julgados mais 
carentes.  
Parecer:    

   Não acolhida.  
A emenda apresentada restringe o alcance pretendido pelo artigo original.  
O objetivo é evidenciar o caráter supletivo do investimento estrangeiro, subordinando-o ao interesse nacional.  
A matéria é tratada de modo claro no Anteprojeto, subordinado ao sentido hermenêutico de que é permitido 
aquilo que a lei não proíbe. É justa e procedente a preocupação do nobre Senador Constituinte Albano Franco, 
mas acredita o Relator que o texto do anteprojeto atende melhor ao propósito colimado.  
Finalmente, e como argumento que mais pesou sobre nossa análise, destacamos a indeterminação do verbo 
após o conjuntivo "e" da EMENDA: não se sabe o que a lei regulará - remessa de lucro, de investimento ou outro 
qualquer bem ou valor. 
   
   EMENDA:00193 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 6A06 a seguinte redação:  
"Art. 6A06 A Lei disciplinará os  
investimentos do capital estrangeiro". 
Justificativa: 

A Constituição é a Lei Maior de um Estado, a qual lança as bases do Ordenamento Jurídico, não devendo e não 
podendo descer a minúcias.  
A redação original do artigo 6A06 regulamenta, em excesso, os investimentos do capital estrangeiro, matéria 
atinente à legislação infraconstitucional tendo em vista a sua facilidade de alteração e, mormente ante o aspecto 
de rigidez de que se reveste a Constituição.  
Nesses termos, em sendo mais fácil à legislação infraconstitucional acompanhar a evolução da sociedade e 
levando-se em consideração que a Constituição tem que ser, por sua essência, a mais genérica possível, para 
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não se desatualizar rapidamente, propomos a alteração de redação do art. 6A06, tornando-o mais amplo e não 
tanto exaustivo na previsão da matéria.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
A emenda apresentada restringe o alcance pretendido pelo Artigo original.  
O objetivo é evidenciar o caráter supletivo do investimento estrangeiro, subordinando-o ao interesse nacional.  
A matéria é tratada de modo claro no Anteprojeto, subordinado ao sentido hermenêutico de que é permitido 
aquilo que a lei não proíbe. É justa e procedente a preocupação do nobre Senador Constituinte Virgílio Távora, 
mas acredita o Relator que o texto do anteprojeto atende melhor ao propósito colimado.  
Finalmente, e como argumento que mais pesou sobre nossa análise, destaco a indeterminação do verbo após o 
conjuntivo "e" da EMENDA: não se sabe o que a lei regulará - remessa de lucro, de investimento ou outro 
qualquer bem ou valor. 
   
   EMENDA:00208 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber:  
"Art... os investimentos de capital  
estrangeiro no país e a remessa de lucros para o  
exterior serão disciplinados por Lei Específica  
que detalhará as hipóteses:" 
Justificativa: 

Discute-se em que área pode ser fixado o capital estrangeiro quando se traz a discussão a soberania nacional. O 
Brasil há que identificar as áreas em que o capital estrangeiro é benéfico e que pode assegurar ao investidor o 
retorno desejável e incentivador. A remessa de lucros é um direito do investidor mas deve ser feito de modo à 
que os mais altos interesses do País sejam convenientemente preservados.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
Já contemplado no art. 6A06. 
   
   EMENDA:00310 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 6A06, que dispõe sobre a  
admissão de investimento estrangeiro, a seguinte  
redação:  
"A admissão de investimento de capital  
estrangeiro está sujeita ao interesse nacional e  
disciplinada na forma da lei.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre empresas  
de capital estrangeiro, disciplinando, no  
interesse nacional, o repatriamento e o fluxo de  
valores monetários e financeiros e a sua  
destinação econômica." 
Justificativa: 

A redação do Anteprojeto induz que a entrada é franca e condicionada à formalidade da lei.  
O ingresso desses capitais deve carecer de assentimento prévio do Poder Público, que os admitirá de acordo 
com o interesse nacional, assim como o repatriamento e o fluxo desses calores não se poderá fazer de maneira 
descomprometida com a conveniência nacional.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
O artigo do Anteprojeto tem por objetivo estabelecer normas básicas para a entrada do capital estrangeiro, 
remetendo para a lei ordinária a regulamentação dos investimentos estrangeiros no país.  
O Brasil é um país carente de poupança externa e não pode criar empecilhos maiores ao ingresso de recursos 
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externos como proposto na Emenda.  
A proposição contida no artigo 6A06 busca atrair o capital estrangeiro desde que o interesse nacional seja 
resguardado e seus fluxos sejam controlados.  
A regra é, portanto, admitir, atrair, desde que respeitados os condicionantes indicados.  
A capacidade da lei fixar os fluxos do capital estrangeiro inclui a de até impedir remessa de lucros.  
O que parece, a lei não deve fazer é obrigar a incorporar lucros ao capital de empresa. Ela pode, a juízo do 
investidor, ter qualquer outra aplicação de interesse nacional. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescentem-se, ao anteprojeto da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica, as seguintes matérias:  
I - Ao art. 4o. os seguintes parágrafos:  
Art. 4o. ...................... 
§ 1o. A organização e a exploração das  
atividades econômicas relacionadas com a  
comercialização, a nível varejista, de bens e  
mercadorias, definidas em lei como de uso e  
consumo popular, compete exclusivamente às  
empresas privadas nacionais, que contarão com o  
estímulo e apoio do Poder Público.  
§ 2o. É permitido o exercício das atividades  
de comerciante varejista à pessoa natural,  
residente e domiciliada no País.  
II - A seguinte norma, em "Disposições Transitórias":  
Art. As atuais empresas, que não preencham  
os requisitos do § 1o. do art. 4o., ficarão  
impossibilitadas de qualquer expansão, assim  
entendida o aumento da área de funcionamento de  
novos estabelecimentos. 
Justificativa: 

Enquanto as empresas locais tornam-se parte integrante da vida da comunidade – seus proprietários vivem nela, 
interessando-se pelo progresso social e cultural do ambiente que os cerca –multinacionais, por ano possuírem 
motivação de ordem nacional ou local, agem por mero interesse econômico. Em muitas situações, desvirtuam e 
tumultuam o mercado e a economia doméstica dos países, com prejuízos imprevisíveis.  
Como exemplo, basta observar-se o que está ocorrendo em alguns setores comerciais e de serviços, como o de 
supermercados, onde existe no país uma estrutura nacional competente, competitiva e responsável. No entanto, 
existe uma organização multinacional nesse segmento econômico pretendendo alijar a concorrência à custa de 
artifícios pouco recomendáveis, a fim de impor a todas suas condições.  
Por certo, procurarão tais empresas recobrar-se do pernicioso investimento que vêm realizado. E quem irá pagá-
los? O consumidor ou próprio fornecedor, mediante danosas bonificações.  
É imprescindível inibir a ação predatória das multinacionais, primordialmente através de medidas 
governamentais. A premência revela-se mais aguda se considerarmos que aumenta o número daquelas 
multinacionais que se tornam mais poderosas que muitas nações. Tal fato veio até a motivar à O.N.U. um estudo 
para elaboração de um Código de Conduta das Transnacionais.  
É prudente manter o equilíbrio de forças, e, para tanto, há que se proteger, de forma efetiva, os consumidores e 
as empresas nacionais, principalmente as menores.  
É prudente manter o equilíbrio de forças, e, para tanto, há que se proteger, de forma efetiva, os consumidores e 
as empresas nacionais, principalmente as menores.  
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Diversos países do Terceiro Mundo já tomaram providencias concretas, vedando ao capital estrangeiro alguns 
setores da economia. Quanto ao comércio varejista, citem-se Colômbia, Gana, Índia, Malásia, Líbia e Quênia. 
No México, o capital estrangeiro, não pode passar de 49% do capital das empresas lá estabelecidas, além de ser 
proibida a sua participação, como investimento, em diversos setores econômicos. O Canadá, por igual, adotou 
legislação restringindo a participação societária das empresas estrangeiras em uma séria de setores-chaves.  
É de se observar, ainda, que a ideologia e a estrutura jurídica brasileira consagram o princípio da intervenção do 
Estado no domínio econômico de tal forma a promover o desenvolvimento nacional e a justiça social, assim 
como a conter os excessos do capitalismo.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00160 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO  
ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA  
ATIVIDADE ECONÔMICA - ART. 4o.  
Dê-se ao disposto que dispõe sobre a admissão  
de investimento estrangeiro, a seguinte redação:  
Art. - A admissão de investimento de capital  
estrangeiro está sujeita ao interesse nacional e  
disciplinada na forma da lei.  
Parágrafo único. - A lei disporá sobre  
empresas de capital estrangeiro, disciplinando, no  
interesse nacional, o repatriamento e o fluxo de  
valores monetários e financeiros e a sua  
destinação econômica. 
Justificativa: 

Notícias divulgadas em revistas sobre economia nacional, abordaram que a dívida externa, com a decretação da 
moratória técnica dos juros devidos aos credores privados através da conversão de dívidas em investimento 
interno no Brasil, era uma solução técnica e politicamente defensável.  
Em maio de 1984 empresas industriais e de serviços norte-americanos muitas das quais estão entre as 100 
maiores dos EUA, o Diretor-Executivo dos EUA, no Banco Mundial, o Conselho Nacional do Comercio Exterior 
dos EUA, a CEPAL, a Associação das Câmaras de Comercio na América Latina, o Conselho de Segurança 
Nacional da Casa Branca para Assuntos Econômicos Internacionais e o EXIBANK, com o objetivo principal das 
empresas participarem da renegociação da dívida e a defesa de um comercio livre, sem protecionismo, porque 
reconhecem que os EUA tem de comprar do Brasil, afim de vender ao nosso país, inclusive porque essas 
empresas industriais e de serviços norte-americanos têm subsidiárias no Brasil.  
A revista BUSINESS WEEK divulgou grave e incomum denúncia: somente o CHASE MANHATTAN, CITIBANK e 
FIRTS NACIONAL BANK OF BOSTON podiam operar com filiais no Brasil, onde obtém grande parte de seus 
lucros. A revista afirmou que por US$ 50 milhões de dólares poderia qualquer avanço estrangeiro entrar no 
Brasil. Essa quantia foi classificada como um presente para o Governo.  
O CITIBANK, recentemente, pagou US$ 21 milhões por um prédio na Avenida Paulista, em São Paulo, e 
construiu sua sede. No Rio de Janeiro, o CITIBANK abriu uma nova Agência com 29 andares. O Banco Lar, do 
CHASE, está construindo novos prédios excelente no Bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. O Banco de 
BOSTON, inaugurou recentemente uma nova filial em Campinas, São Paulo. Realmente os banqueiros norte-
americanos notaram que comprar imóveis é uma excelente política de investimento no Brasil.   
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00186 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
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Texto:   

   Nos termos do art. 18, do regimento da  
Assembléia Nacional Constituinte, dê-se ao art.  
4o. do anteprojeto relativo aos Princípios Gerais,  
Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte redação:  
Art. 4o. - A lei regulará o capital estrangeiro,  
fixando limites máximos de remessa de  
lucros e dividendos para o exterior, em função da  
essencialidade do investimento para a economia nacional.  
Parágrafo único - A lei definirá as condições  
e os requisitos para a nacionalização progressiva  
das empresas de capital estrangeiro, que, além de  
outros, obedecerá aos seguintes princípios:  
I - repressão ao abuso do poder econômico;  
II - caráter estratégico da atividade para  
soberania nacional. 
Justificativa: 

Não faz sentido o País admitir remunerar o capital estrangeiro de maneira uniforme.  
Cabe, sem dúvida alguma, na medida em que este seja regulamentado, ao estabelecer os limites máximos 
permitidos a título de remessas de lucros e dividendos, concomitantemente organizar uma escala em que seja 
considerado o grau de prioridade desse investimento para a economia nacional.  
O investimento cujo interesse de fato exista para a economia do País deve ser remunerado de forma mais 
elevada, desestimulando-se por essa via aquelas atividades para as quais o domínio tecnológico e gerencial 
autóctone seja expressivo. Isto porque, sendo o capital estrangeiro, pelo controle de outros fatores, muitas vezes 
capaz de suprimir a concorrência, por conta disso passa a ser uma fonte perene de rendimentos remetidos para 
o exterior, obtidos pelo esmagamento do empresário brasileiro e a imposição de preços administrados aos 
consumidores.  
Define-se ainda a possibilidade de nacionalização agressiva de empresas de capital estrangeiro, notadamente 
aquelas cujas atividades caracterizarem abuso do poder econômico ou estiverem localizarem em setores 
demarcados como estratégicos para a soberania nacional.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00226 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUBSTITUE O ARTIGO 4o.  
Art. 4o. O capital estrangeiro, nos setores  
em que puder atuar, operará em regime especial com  
limites definidos para a sua ação e suas relações  
financeiras, comerciais e tecnológicas com o  
exterior. 
Justificativa: 

A delimitação do campo de atuação do capital estrangeiro é fator de equilíbrio dinâmico para a economia 
nacional, de forma a produzir um desenvolvimento integrado porém priorizando os aspectos nacionais e sociais e 
garantindo um desenvolvimento independente.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00265 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
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Texto:   

   Acrescente-se ao art. 4o. da redação final da  
Subcomissão 06 A:  
"Parágrafo único. A lei disporá sobre empresas  
de capital estrangeiro, disciplinando seus fluxos  
monetários e financeiros e, em função do interesse  
nacional, sua destinação econômica." 
Justificativa: 

Disciplina o controle das remessas de lucros e dividendos, juros royalties e pagamentos de assistência técnica, 
evitando com isso, a evasão de recursos incalculáveis, que o País vem sendo vítima por atos inescrupulosos 
lesivos à soberania brasileira.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00409 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 4o. do anteprojeto aprovado  
pela Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção  
do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, a seguinte redação:  
Art. 4o. - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei, a qual regulará  
as remessas de divisas para o exterior. 
Justificativa: 

Há hoje, uma aberta dúvida as áreas em que se pode fixar o capital estrangeiro, tendo em vista argumentos 
baseados na isonomia, de um lado, e na soberania, de outro. Em verdade, um país deve poder regular as áreas 
em que o capital estrangeiro é bem-vindo, com transparência que interessa a todos, pois daí decorre a 
segurança do investidor.  
No entanto, devido ao grande intercâmbio financeiro e tecnológico, entre as Nações, a remessa de dividas para a 
exterior passou a ser a pedra angular para o desenvolvimento dos países, chamados de Terceiro Mundo, tendo 
em vista a balança de pagamentos.  
Deve, pois, a Constituição possuir um dispositivo que aumenta sua soberania, sem contudo, retirar a 
transparência de sua política econômica e o estímulo dos investimentos estrangeiros.  
Nesse sentido é que fizemos incluir no Artigo 42 a necessidade de lei regular tais investimentos e disciplinar 
obrigatoriamente as remessas de divisas para o exterior.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00584 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   No capítulo: princípios gerais, intervenção  
do Estado, regime da propriedade do Subsolo e da  
atividade econômica  
Substitua-se o art. 4o. pelo seguinte:  
"Art. 4o. - A lei definirá o capital  
estrangeiro e estabelecerá os critérios para o seu  
ingresso, registro e permanência no País,  
inclusive quanto à sua nacionalização, conforme as  
prioridades e os objetivos do desenvolvimento  
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nacional.  
Parágrafo único - A participação do capital  
estrangeiro em cada ramo específico do setor  
industrial não poderá exceder de trinta e dois por  
cento do capital total do ramo considerado. 
Justificativa: 

Esta sugestão de norma parte do princípio de que o capital estrangeiro deve ingressar no País e aqui 
permanecer desde que subordinado às prioridades e objetivos do desenvolvimento nacional.  
Não desconhecemos estar a economia brasileira inserta num conjunto, o sistema capitalista mundial, tanto assim 
que a proposta, no que admite essa inserção, busca articulá-la a um processo interior crítico, amplo e consciente 
de desenvolvimento nacional, em que até mesmo alguns dos hoje gritantes desequilíbrios de participação do 
capital estrangeiro em ramos industriais específicos chega a ser considerado.  
A questão, tantas vezes colocada, retorna num momento decisivo (por coincidência, a etimologia da palavra 
grega crise tem essa conotação), exatamente quando são reavaliadas as condições do relacionamento da 
economia brasileira com o sistema global de produção, ainda que sob o ângulo particular do financiamento 
externo.  
Ao lado disso, internamente, na conjuntura coberta pelo plano Cruzado, onde foi bem mais evidente, a pressão 
oligopolista, da qual participa com destaque a empresa de capital estrangeiro, demonstrou de forma bastante 
elucidativa a importância de um controle nacional efetivo, para o resguardo do interesse maior da população.  
Bem mais que inercial, a pressão oligopolista endureceu o quanto percebeu suficiente, no sentido de preços 
mais elevados, inflacionários, diante da complacência oficial.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00598 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   O art. 4o. permanece como está com a inclusão de § único:  
Art. 4o. - Os investimentos de capital  
estrangeiros serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre  
empresas de capital estrangeiro, disciplinando  
seus fluxos monetários e financeiros e, em função  
do interesse nacional, sua destinação econômica. 
Justificativa: 

Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado como social. As 
profundas diferenças sociais e legitimas prestaram os pronunciamentos eleitores.  
Agora é HORA de transformar palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. Assim, a 
construção de uma NOVA ORDEM ECONÔMICA e SOCIAL depende e muito das transformações profundas que 
venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na nova Constituição. Atender a aspiração nacional, resgatar 
promessas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria razão da existência desta Assembleia 
Nacional Constituinte. 
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua perversa e trágica diferença entre indicadores 
econômicos e sociais, DEFENDERÃO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os oligopólios, os cartéis, a 
dominação tecnológica, a voracidade do grande capital nacional e multinacional, a rapinagem de nossas 
riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – 
sintonizados com a vontade nacional desejam o moderno, transformador, justo, constituirão princípios, 
mecanismos, estruturas para que finalmente tenhamos no Brasil um Estado de Direito, Democrático e Social. Por 
tudo que sabemos e conhecemos neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00616 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   O Art. 4o. permanece como está com a inclusão de § único:  
Art. 4o. - Os investimentos de capital  
estrangeiros serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
Parágrafo único. - A lei disporá sobre  
empresas de capital estrangeiro, disciplinando  
seus fluxos monetários e financeiros e, em função  
do interesse nacional, sua destinação econômica. 
Justificativa: 

Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado como social. As 
profundas diferenças sociais e legitimas prestaram os pronunciamentos eleitores.  
Agora é HORA de transformar palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. Assim, a 
construção de uma NOVA ORDEM ECONÔMICA e SOCIAL depende e muito das transformações profundas que 
venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na nova Constituição. Atender a aspiração nacional, resgatar 
promessas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria razão da existência desta Assembleia 
Nacional Constituinte. 
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua perversa e trágica diferença entre indicadores 
econômicos e sociais, DEFENDERÃO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os oligopólios, os cartéis, a 
dominação tecnológica, a voracidade do grande capital nacional e multinacional, a rapinagem de nossas 
riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – 
sintonizados com a vontade nacional desejam o moderno, transformador, justo, constituirão princípios, 
mecanismos, estruturas para que finalmente tenhamos no Brasil um Estado de Direito, Democrático e Social. Por 
tudo que sabemos e conhecemos neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00705 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   NO CAPÍTULO: DOS PRINCÍPIOS GERAIS,  
INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE DO  
SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA  
Inclua-se o seguinte parágrafo no artigo 4o.  
Parágrafo único. As empresas estrangeiras  
instaladas no País só poderão remeter para o  
exterior no máximo até 10% dos lucros auferidos em  
cada ano fiscal. 
Justificativa: 

Com o dispositivo acima, dos objetivos principais se procura alcançar: evitar a evasão de recursos gerados no 
país e impedir a exploração da mão-de-obra nacional, quase sempre, menos onerosa que a do país dos 
alienígenas.  
Além desses desideratos, inerentes ao sentimento de defesa da mão-de-obra a da riqueza nacionais, procura-se, 
ainda, com o dispositivo proposto, fazer com que os lucros auferidos no país, aqui sejam reinvestidos.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00740 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 4o. do Anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, intervenção do  
Estado Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica a seguinte redação:  
Art. 4o. Os investimentos de capital  
estrangeiro serão regulados por lei e regime  
especial.  
§ 1o. - A lei reguladora dos investimentos de  
capital estrangeiro deverá ser aprovada pelo  
Congresso Nacional no prazo máximo de um ano após  
a promulgação da Constituição, devendo constar os  
seguintes princípios:  
I - Função supletiva do capital estrangeiro;  
II - limites máximos para as remessas de  
juros, dividendos, bonificações, royalties,  
pagamentos de assistência técnica e qualquer outra  
forma de remessa ou repatriamento de divisa. 
Justificativa: 

O Capital estrangeiro exerce papel importante no desenvolvimento nacional, completando a poupança interna e 
permitindo aumentar a escala dos investimentos, o que resulta na aceleração do crescimento econômico.  
Em que pese esse papel de relevo, o controle dos fluxos desses capitais é fundamental para que o País possa 
se beneficiar do sistema financeiro internacional sem submeter politicamente sua soberania.  
Esse controle não impedirá que o País continue participando de uma comunidade de nações, cada vez mais 
interdependentes economicamente, e, certamente permitirá evitar ciclos recessivos como consequência de 
crises de liquidez no sistema financeiro internacional.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00796 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Substitua-se o Art. 4o. do Anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais pela seguinte  
redação:  
Art. 4o. - A lei que disciplinar a atividade  
econômica e os investimentos por parte de pessoas  
singulares ou coletivas estrangeiras, observará,  
entre outros, os seguintes princípios:  
I - admissão do capital estrangeiro apenas  
quando não prejudique o nacional, vedada a sua  
presença em atividades de monopólio estatal ou  
privativas de brasileiros, ou ainda onde estiver  
assegurada a reserva de mercado.  
II - regime financeiro especial, que, sem  
prejuízo da incidência tributária pertinente,  
estabeleça:  
a) limites máximos de remessas feitos para o  
exterior a título de retorno de capitais, lucros,  
juros, dividendos, bonificações e quaisquer outros  
rendimentos oriundos de atividades econômicas  
permanentes ou eventuais, observado o princípio da  
anualidade, o do fracionamento das aludidas  
remessas e do da publicidade obrigatória;  
b) nacionalização dos valores que excederem o  
permitido para remessa ao exterior, incumbindo à  
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União criar os critérios e mecanismos de controle  
e aplicação desses recursos excedentes;  
c) vedação a toda remessa para o exterior em  
pagamento de patentes de invenção e marcas, bem  
como de despesas de assistência técnico-  
científica, auditorias administrativas ou afins,  
quando o seu titular ou credor for pessoa física  
ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no  
exterior, salvo nos casos expressa e taxativamente  
previstos em lei;  
III - proibição de toda espécie de  
participação, com fins econômicos, nas áreas de  
educação, habitação, informação, comunicação e de  
prestação de serviços médicos, hospitalares e  
odontológicos, sem prejuízo de outras proibições  
previstas em lei e na Constituição. 
Justificativa: 

Faz-se necessário deixar claro na Constituição as restrições e a normatização relacionadas ao capital 
estrangeiro, definindo com nitidez as áreas onde estará vedada a sua presença, bem como as condições de 
remessa de lucros, regime financeiro em que devem operar as empresas do exterior, entre outras questões 
atinentes ao tema. É nesse sentido que apresentamos esta emenda.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:01018 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RALPH BIASI (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 4o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica a seguinte redação:  
"Art. 4o. A lei disporá sobre a admissão de  
investimentos de capital estrangeiro, em função do  
interesse nacional, e disciplinará seus fluxos  
monetários e financeiros e sua destinação  
econômica." 
Justificativa: 

A nova redação proposta ao art. 4° do Anteprojeto remete para a lei a regulamentação dos investimentos de 
capital estrangeiro, ao tempo em que torna explícito que sua admissão dar-se-á segundo o interesse nacional, 
bem assim o disciplinamento das remessas de lucros e “royalties”, de sua destinação econômica.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:01078 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Ao art. 4o., acrescente-se o parágrafo único:  
............................................  
Parágrafo único. A lei disporá sobre empresas  
de capital estrangeiro, disciplinando seus fluxos  
monetários e financeiros e, em função do interesse  
nacional, sua destinação econômica. 
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Justificativa: 

É exatamente nos fluxos monetários sejam eles reais ou simbólicos que o grande capital sobrecarrega hoje as 
econômicas dependentes. Se não nos defendermos de todas as formas de especulação internacional, dentre as 
quais segundo Peter Drucker esta é a mais comum, e, diríamos a mais óbvia a sobrecarregar nossas contas e 
nos retirar capacidade de barganha para os negócios internacionais.  
Confiamos na sensibilidade dos nossos colegas constituintes no sentido de acrescentar ao projeto o parágrafo 
único acima.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00224 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso I, art. 4o, do substitutivo  
do relator, a seguinte redação:  
Art. 4o. .......................  
I- limites máximos de remessas a qualquer  
título, tornada obrigatória a divulgação das  
atividades e resultados das empresas, conforme  
exigido das sociedades de capital aberto; (...) 
Justificativa: 

Indispensável o tratamento legal igualitário, base fundamental histórica da nossa ordem jurídica, no que tange a 
divulgação de atividades e resultados. A discriminação embutida no substitutivo desatende o melhor interesse 
nacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00341 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA  
Dê-se ao art. 4o. e seus incisos, do  
substitutivo do relator, a seguinte redação:  
"Art. 4o. - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, e regulados na forma da lei." 
Justificativa: 

O texto é bem mais sintético, ficando a cargo da lei, como efetivamente ocorre, os detalhes.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00406 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo da Comissão da Ordem  
Econômica.  
Acrescente-se um Parágrafo único do Artigo  
4o. do Substitutivo nos seguintes termos:  
"Parágrafo único - A lei que vier a  
disciplinar o investimento e o reinvestimento de  
capital estrangeiro estabelecerá formas de  
orientação de parcela destas aplicações para as  
regiões menos desenvolvidas do país." 
Justificativa: 

Os investimentos e os reinvestimentos de capital estrangeiro no país têm se concentrado de forma excessiva nas 
regiões mais desenvolvidas do País.  
Assim a presente emenda objetiva direcionar parcela destas investimentos e reinvestimentos para as áreas 
menos desenvolvidas de forma a complementarem o esforço que o setor público e o setor privado nacional 
realizam em prol da integração econômica do país.  
Com a inclusão deste § único ao art. 4° do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica se pretende 
disciplinar estas aplicações de forma a que também se dirigem para as regiões Norte; Nordeste e Centro-Oeste 
cujo desenvolvimento também necessitam da participação complementar do capital estrangeiro.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00440 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   

   Consolide-se os arts. 4o. e 5o. do  
Substitutivo no seguinte:  
Art. 5o. - A política de investimentos,  
através ou com o concurso de capital estrangeiro,  
será regulada em lei complementar, vedados  
compromissos que possam prejudicar o  
desenvolvimento econômico, científico ou  
tecnológico.  
§ 1o. - As terras onde existam potenciais de  
energia e de recursos minerais somente poderão  
pertencer a empresas nacionais, pessoas físicas ou  
jurídicas.  
§ 2o. - Será obrigatória para as empresas  
estrangeiras, binacionais ou multinacionais, a  
divulgação semestral de suas atividades e  
resultados. 
Justificativa: 

Neste século, seria ingenuidade prescindir da colaboração de capital estrangeiro para o desenvolvimento 
nacional.  
O de que, na verdade, precisamos é elevar o nível de nossa capacidade democrática, a ponto de podermos 
politicamente tutelar os investimentos de qualquer procedência, sem danos ou prejuízos para as atividades 
nacionais. O importante será protege-las sem excluir participações convenientes aos interesses do País.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00493 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 4o. do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 4o. - Os investimentos de capital  
estrangeiro como agente complementar do  
desenvolvimento econômico-social, serão admitidos  
no interesse nacional e regulados na forma da lei. 
Justificativa: 

A participação de capitais estrangeiras e suas formas de controle já estão previstos em lei n° 4.131/64. No texto 
constitucional cabe apenas reafirmar  o caráter complementar do capital estrangeiro na promoção do 
desenvolvimento.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00626 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Substitua-se no art. 4o., o item I, pela seguinte redação:  
"Art. 4o. - ................................  
I - regime especial com limites máximos de  
remessa de lucros, juros, dividendos, royalties,  
pagamentos de assistência técnica, bonificações e  
outros rendimentos, sendo obrigatória a  
divulgação, pelas empresas, de suas atividades e  
resultados das mesmas; 
Justificativa: 

O nobre Relator omitiu da sequência de itens a serem controlados por lei própria para remessa ao exterior, os 
lucros. Mencionou dividendos, mas não contemplou a hipótese de eventual preferência por capital fechado, 
quando da apreciação da atividade do capital estrangeiro no Brasil.  
Nossa emenda pretende corrigir esta omissão, assegurando ao País o total controle, sob regime especial de 
qualquer tipo de remessa ao exterior.  
Nem poderia deixar de ser desta forma, uma vez que se trata não somente da defesa do patrimônio dos 
brasileiros como de uma questão de soberania nacional.  
É nossa justificação.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00633 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte parágrafo único, ao  
art. 4o., do Substitutivo do Relator:  
Art. 4o. - ............................. 
I - ........................................  
II - ........................................  
Parágrafo único. - A lei que disciplinar o  
investimento e o reinvestimento de capital  
estrangeiro estabelecerá limites e critérios  
visando a orientar estas aplicações,  
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preferencialmente, para as regiões menos  
desenvolvidas do País. 
Justificativa: 

A proposta se justifica tendo em conta a necessidade de se direcionar o capital estrangeiro para as áreas 
consideradas de maior interesse pelo Governo brasileiro, entre as quais tem sido incluída a do desenvolvimento 
regional.  
De outra parte, o investimento estrangeiro se adequa a determinados programas regionais, como o de 
industrialização do Nordeste, apoiado pelo FINOR/SUDENE, podendo subsidiariamente contribuir para a 
absorção de modernas tecnologias industriais por parte do setor produtivo nacional; bem assim para a abertura 
de novos mercados para os produtos brasileiros.  
Seria, em síntese, uma alternativa válida para o financiamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas 
do País, especialmente do Norte e Nordeste.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00706 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Alterar a redação do art. 4o. do substitutivo:  
"Art. 4o. A lei disciplinará a atividade  
econômica e os investimentos por parte de pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, observando os  
seguintes princípios:  
I - admissão do capital estrangeiro apenas  
quando não prejudique o nacional, vedada a sua  
presença em atividades de monopólio estatal ou  
privativas de brasileiros, ou ainda onde estiver  
assegurada a reserva de mercado;  
II - regime financeiro especial que, sem  
prejuízo da incidência tributária pertinente,  
estabeleça:  
a) limites máximos de remessas feitas para o  
exterior a título de retorno de capitais, lucros,  
juros, dividendos, bonificações e quaisquer outros  
rendimentos oriundos de atividades econômicas  
permanentes ou eventuais, observado o princípio da  
anualidade, o do fracionamento das aludidas  
remessas e do da publicidade obrigatória;  
b) nacionalização dos valores que excederem o  
permitido para remessa ao exterior, incumbindo à  
União criar os critérios e mecanismos de controle  
e aplicação desses recursos excedentes;  
c) vedação a toda remessa para o exterior em  
pagamento de patentes de invenção e marcas, bem  
como de despesas de assistência técnico-  
científica, auditorias administrativas ou afins,  
quando o seu titular ou credor for pessoa física  
ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no  
exterior, salvo nos casos expressa e taxativamente  
previstos em lei;  
III - proibição de toda espécie de  
participação, com fins econômicos, nas áreas de  
educação, habitação, informação, comunicação e  
prestação de serviços médicos, hospitalares e  
odontológicos, sem prejuízo de outras proibições  
previstas em Lei e na Constituição." 
Justificativa: 

Faz-se necessário deixar claro na Constituição as restrições e a normatização relacionadas ao capital 
estrangeiro, definindo com nitidez as áreas onde estará vedada a sua presença, bem como as condições de 
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remessa de lucros, regime financeiro em que devem operar as empresas do exterior, entre outras questões 
atinentes ao tema.  
É nesse sentido que apresentamos esta emenda.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00762 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   No Anteprojeto da Ordem Econômica  
Substitua-se o art. 4o. pelo seguinte:  
"Art. 4o. - A lei definirá o capital  
estrangeiro e estabelecerá os critérios para o seu  
ingresso, registro e permanência no País,  
inclusive quanto à sua nacionalização, conforme as  
prioridades e os objetivos do desenvolvimento  
nacional.  
Parágrafo 1o. - A participação do capital  
estrangeiro em cada ramo específico do setor  
industrial não poderá exceder de trinta e dois por  
cento do capital total do ramo considerado.  
Parágrafo 2o. - As empresas estrangeiras  
instaladas no País só poderão remeter para o  
exterior no máximo até 10% dos lucros auferidos em  
cada ano fiscal, seja a qualquer juros,  
dividendos, royalties, assistência técnica e  
bonificações. 
Justificativa: 

Com o dispositivo acima, dos objetivos principais se procura alcançar: evitar a evasão de recursos gerados no 
país e impedir a exploração da mão-de-obra nacional, quase sempre, menos onerosa que a do país dos 
alienígenas.  
Além desses desideratos, inerentes ao sentimento de defesa da mão-de-obra a da riqueza nacionais, procura-se, 
ainda, com o dispositivo proposto, fazer com que os lucros auferidos no país, aqui sejam reinvestidos. 
Esta emenda parte do princípio de que o capital estrangeiro deve ingressar no País e aqui permanecer desde 
que subordinado às prioridades e objetivos do desenvolvimento nacional.  
Não desconhecemos estar a economia brasileira inserta num conjunto, o sistema capitalista mundial, tanto assim 
que a proposta, no que admite essa inserção, busca articulá-la a um processo interior crítico, amplo e consciente 
de desenvolvimento nacional, em que até mesmo alguns dos hoje gritantes desequilíbrios de participação do 
capital estrangeiro em ramos industriais específicos chega a ser considerado.  
A questão, tantas vezes colocada, retorna num momento decisivo (por coincidência, a etimologia da palavra 
grega crise tem essa conotação), exatamente quando são reavaliadas as condições do relacionamento da 
economia brasileira com o sistema global de produção, ainda que sob o ângulo particular do financiamento 
externo.  
Ao lado disso, internamente, na conjuntura coberta pelo plano Cruzado, onde foi bem mais evidente, a pressão 
oligopolista, da qual participa com destaque a empresa de capital estrangeiro, demonstrou de forma bastante 
elucidativa a importância de um controle nacional efetivo, para o resguardo do interesse maior da população.  
Bem mais que inercial, a pressão oligopolista endureceu o quanto percebeu suficiente, no sentido de preços 
mais elevados, inflacionários, diante da complacência oficial.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00803 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26  

 

Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Inserir no inciso I do art. 4o, após a  
expressão "limites máximos de ...", a seguinte  
expressão:  
"...10% (dez por cento) sobre os valores  
investidos ou considerados como base de cálculo  
pela lei, relativas a...". 
Justificativa: 

É de todo conveniente fixar o limite máximo de remessas de ganhos de empresas estrangeiras no país. A taxa 
utilizada como limite é tradicional e usual em muitos países que procuram defender e preservar sua economia e 
suas riquezas.  
Parecer:   

   Não acolhida por não constar do texto do relator. 

 
   
   EMENDA:00471 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   SUBSTITUTIVO  
Dê-se ao Capítulo I - Dos Princípios Gerais,  
a seguinte redação:  
"Art. 1o. A ordem econômica, fundada na livre  
iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna,  
conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e  
sociais.  
Art. 2o. É garantido o direito de propriedade  
e a sucessão hereditária.  
Parágrafo único. A lei estabelecerá o  
procedimento para desapropriação por utilidade  
pública ou por interesse social, mediante prévia e  
justa indenização em dinheiro, ressalvados os  
casos prescritos nesta Constituição.  
Art. 3o. Será considerada empresa nacional a  
pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital esteja, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade de pessoas físicas ou jurídicas  
domiciliadas no País, ou por entidades de direito  
público interno.  
§ 1o. As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção transitória.  
§ 2o. As empresas de controle majoritário  
nacional terão preferência no acesso a créditos  
públicos subvencionados e, em igualdade de  
condições, no fornecimento de bens e serviços ao  
poder público.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 27  

 

Art. 4o. Os investimentos de capital  

estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, e regulados na forma da lei.  

[...] 
Justificativa: 

A redação proposta atende melhor aos interesses nacionais.  
Parecer:   

   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do  preceito contido no § 2o. do Art. 23 do Regimento 
Interno da Assembléia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda que substitua 
integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que trate de modificações 
correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem 
outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao reconhecimento 
dessa condição.  
E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em 
que são  redigida as emendas. 
   
   EMENDA:00885 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA DA ORDEM ECONÔMICA  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais  
Art. 1o. - A ordem econômica, fundada na  
livre iniciativa e na valorização do trabalho  
humano, tem por fim assegurar a todos existência  
digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - propriedade privada dos meios de produção;  
II - livre concorrência;  
III - igualdade de oportunidade;  
IV - função social da propriedade;  
V - resguardo do meio ambiente;  
VI - proteção do consumidor e do produtor;  
Art. 2o. - São garantidos o direito de  
propriedade e a sucessão hereditária.  
Parágrafo único - A lei estabelecerá o  
procedimento de desapropriação por utilidade  
pública ou interesse social, mediante prévia e  
justa indenização em dinheiro, ressalvados os  
casos previstos nesta Constituição e assegurado  
pleno direito de defesa ao desapropriado.  
Art. 3o. - Considera-se empresa nacional a  
constituída sob as leis brasileiras, com  
administração sediada no País.  
Parágrafo único. As empresas nacionais cujo  
controle acionário pertença a pessoas físicas ou  
jurídicas domiciliadas no exterior terão estatuto  
especial aprovado por lei complementar.  
Art. 4o. Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
[...] 
Justificativa: 

Ao estatuir, em sua Lei Máxima, os princípios gerais norteadores de sua ordem econômica, deve a Nação ater-
se a objetivos que assegurem a maior possibilidade de igualdade a todos os cidadãos sem ferir o conceito básico 
de liberdade criadora do qual se nutre o crescimento econômico e a geração da riqueza. 
Por outro lado, cabe ao Estado, que é a organização jurídica de sociedade, instrumentar-se para a obtenção dos 
fins colimados. É por isso que, ao lado dos princípios grais inspiradores de economia de mercado, de liberdade 
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de iniciativa e de igualdade de oportunidades, conseguidos nos modernos Estados desenvolvidos, vigoram 
também princípios outros, de cunho social como a função social de propriedade e a preservação do meio-
ambiente, como meios de equilíbrio social.  
Assim, o princípio básico da propriedade privada dos meios de produção é assegurado como filas de 
sustentação do organismo econômico nacional. Porém, por outro lado, abre-se a possibilidade de que o Estado 
desaproprie, quer por utilidade ou necessidade pública, quer por interesse social, os bens necessários ao 
cumprimento de sua função reguladora das relações sociais. Notadamente no campo rural, abre-se a 
possibilidade da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, das propriedades 
improdutivas, desde que estas não estejam cumprindo sua função social.  
Por outro lado, a emenda substitutiva busca conceituar com clareza e simplicidade a empresa nacional e 
resguarda os interesses nacionais ao prescrever que estatuto especial disciplinará as empresas cujos 
controladores sejam domiciliados no exterior, bem com os investimentos de capital estrangeiro, sem os quais o 
desenvolvimento nacional se dará com maior atraso e lentidão.  
Ao admitir, de forma excepcional e provisória, a intervenção do Estado no domínio econômico, a emenda 
substitutiva filia-se a moderna comenta doutrinária que deseja ver o Estado prioritariamente voltado as suas 
funções precípuas, “no campo social”.  
Assim também os serviços públicos, poderão ser concedidos à iniciativa privada, desde que sob regime de 
concorrência pública e sob fiscalização do poder concedente.  
O regime jurídico do subsolo é destacado do solo e pertence à União, que poderá conceder seu isso, retendo o 
monopólio por razões de segurança nacional, da pesquisa, lavre e refino do petróleo e dos minérios nucleares.  
Parecer:   

   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do  preceito contido no § 2o. do Art. 23 do Regimento 
Interno da Assembléia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda que substitua 
integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que trate de modificações 
correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem 
outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao reconhecimento 
dessa condição.  
E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em 
que são  redigida as emendas. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:02520 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 308  
Título VIII - Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, da  
Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica  
Acrescente-se ao art. 308, parágrafo único,  
com a seguinte redação:  
Art. 308 - ..................................  
Parágrafo Único - A Lei estabelecerá regime  
especial com limites máximos de remessas ao  
exterior, a qualquer título, tornando obrigatória  
a divulgação das atividades e resultados das empresas. 
Justificativa: 

Tal como preconiza o artigo em tela, ao qual ora se pretende adicionar parágrafo, serão admitidos os 
investimentos de capital estrangeiro no País. No entanto, é crucial afirmar-se que tais investimentos, benvindos 
por permitirem a obtenção de tecnologia avançada e o aporte de recursos financeiros necessários ao 
desenvolvimento econômico, tem a sua contrapartida, uma vez que esse capital alienígena quando se instala em 
qualquer país, escolhe setores de seu maior interesse, nos quais aliando capacidade financeira e gerencial, 
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fatalmente obterá margem de lucros que poderá vir a torna-se excessiva, e que, portanto não forem limitadas na 
forma da lei, proporcionará o risco de acarretar uma descapitalização interna do país onde se aloja, com 
excessiva remessa de poupança ali formada, acabando por ter, assim, um efeito contrário ao desejado.  
Dessa forma faz-se necessário o estabelecimento de salvaguardas constitucionais que possam evitar tais 
aspectos especulativos e espoliativos à economia nacional.  
   
   EMENDA:02841 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 308  
Dê-se ao art. 308 a seguinte redação:  
Art. 308 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, especialmente das regiões menos  
desenvolvidas do País, de conformidade com a lei  
complementar. 
Justificativa: 

A proposta se justifica tendo em conta a necessidade de se direcionar o capital estrangeiro para as áreas 
consideradas de maior interesse pelo Governo brasileiro, entre as quais tem sido incluída a do desenvolvimento 
regional.  
De outra parte, o investimento estrangeiro se adequa a determinados programas regionais, como o de 
industrialização do Nordeste, apoiado pelo FINOR/SUDENE, podendo subsidiariamente contribuir para a 
absorção de modernas tecnologias industriais por parte do setor produtivo nacional; bem assim para a abertura 
de novos mercados para os produtos brasileiros.  
Seria, em síntese, uma alternativa válida para o financiamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas 
do País, especialmente do Norte e Nordeste.  
 
   
   EMENDA:03037 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 308:  
Parágrafo único:  
Os empreendimentos estrangeiros serão  
sujeitos a regime especial, com limites máximos de  
remessa de lucros, juros, dividendos, royalties,  
pagamentos de assistência técnica, bonificações e  
outros rendimentos e outros rendimentos, sendo  
obrigatória a divulgação, pelas empresas de suas  
atividades e resultados das mesmas. 
Justificativa: 

Não se pode conceber, o artigo 308 compatibilizado com o capítulo de soberania nacional e da “soberania do 
povo do Brasil” que os empreendimentos nacionais estejam sujeitos a margem e limites de toda ordem, inclusive 
de lucros para não infringir a economia popular enquanto aos estrangeiros baste estabelecer-se paralelamente à 
empresa nacional. 
É absolutamente imprescindível que fique registrado, desde a nossa Lei Magna a necessidade de 
disciplinamento especial para tais empreendimentos.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

   
   EMENDA:02377 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 302  
Título VIII - Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, da  
Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica  
Acrescente-se ao art. 302, parágrafo único,  
com a seguinte redação:  
Art. 302 - ..................................  
Parágrafo Único - A Lei estabelecerá regime  
especial com limites máximos de remessas ao  
exterior, a qualquer título, tornando obrigatória  
a divulgação das atividades e resultados das  
empresas. 
Justificativa: 

Tal como preconiza o artigo em tela, ao qual ora se pretende adicionar parágrafo, serão admitidos os 
investimentos de capital estrangeiro no País. No entanto, é crucial afirmar-se que tais investimentos, benvindos 
por permitirem a obtenção de tecnologia avançada e o aporte de recursos financeiros necessários ao 
desenvolvimento econômico, tem a sua contrapartida, uma vez que esse capital alienígena quando se instala em 
qualquer país, escolhe setores de seu maior interesse, nos quais aliando capacidade financeira e gerencial, 
fatalmente obterá margem de lucros que poderá vir a torna-se excessiva, e que, portanto não forem limitadas na 
forma da lei, proporcionará o risco de acarretar uma descapitalização interna do país onde se aloja, com 
excessiva remessa de poupança ali formada, acabando por ter, assim, um efeito contrário ao desejado.  
Dessa forma faz-se necessário o estabelecimento de salvaguardas constitucionais que possam evitar tais 
aspectos especulativos e espoliativos à economia nacional.  
Parecer:   

   A questão dos investimentos de capital estrangeiro no País tem despertado as mais acirradas polêmicas. 
Temos preferido, neste imbróglio, uma posição intermediária - nem a xenofobia impensada nem a posição 
impatriótica, chamada de  “entreguista". O problema crucial é que o capital forâneo é essencial ao nosso 
desenvolvimento; por outro lado, em contra-partida, apresenta seus aspectos negativos. Sopesar os dois  
lados da problemática, recordar nosso conhecimento experimental do assunto e extrair o ponto de otimização 
deste capital para os interesses do País - eis aí uma dificuldade crucial.  
O fato é que a importância do capital estrangeiro para os destinos do País representa um fenômeno dinâmico, e 
não estático. Hoje, poderemos dispensar um certo nível de investimentos externos; amanhã, talvez não 
possamos... Hoje , podemos ter a necessidade de propiciar incentivos para atrair o capital estrangeiro; amanhã, 
podemos querer repudiá-lo.  
Pareceu-nos desta maneira, mais satisfatório, deixar ao legislador ordinário, mais afinado com a conjuntura 
econômica de sua época, as definições adequadas ao respectivo momento histórico. Não devemos, dentro desta 
ótica, criar condicionantes no corpo da Carta Magna de maneira a inviabilizar, no futuro, a escolha de alternativas 
mais adequadas aos interesses e necessidades nacionais.  
Queremos uma Constituição que transcenda os problemas  episódicos e conjunturais que possa viver o País.  
Dentro deste espírito, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:02689 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 302  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  

 

Dê-se ao art. 302 a seguinte redação:  
Art. 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, especialmente das regiões menos  
desenvolvidas do País, de conformidade com a lei  
complementar. 
Justificativa: 

A proposta se justifica tendo em conta a necessidade de se direcionar o capital estrangeiro para as áreas 
consideradas de maior interesse pelo Governo brasileiro, entre as quais tem sido incluída a do desenvolvimento 
regional.  
De outra parte, o investimento estrangeiro se adequa a determinados programas regionais, como o de 
industrialização do Nordeste, apoiado pelo FINOR/SUDENE, podendo subsidiariamente contribuir para a 
absorção de modernas tecnologias industriais por parte do setor produtivo nacional; bem assim para a abertura 
de novos mercados para os produtos brasileiros.  
Seria, em síntese, uma alternativa válida para o financiamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas 
do País, especialmente do Norte e Nordeste.  
Parecer:   

   Bem melhor fica deixar a critério da lei, pela flexibilidade daí decorrente, a determinação do papel do capital 
estrangeiro e do processo interno de sua alocação, bastando apenas fixar no texto básico a prevalência do 
interesse nacional  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02875 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 302:  
Parágrafo único:  
Os empreendimentos estrangeiros serão  
sujeitos a regime especial, com limites máximos de  
remessa de lucros, juros, dividendos, royalties,  
pagamentos de assistência técnica, bonificações e  
outros rendimentos e outros rendimentos, sendo  
obrigatória a divulgação, pelas empresas de suas  
atividades e resultados das mesmas. 
Justificativa: 

Não se pode conceber, o artigo 308 compatibilizado com o capítulo de soberania nacional e da “soberania do 
povo do Brasil” que os empreendimentos nacionais estejam sujeitos a margem e limites de toda ordem, inclusive 
de lucros para não infringir a economia popular enquanto aos estrangeiros baste estabelecer-se paralelamente à 
empresa nacional. 
É absolutamente imprescindível que fique registrado, desde a nossa Lei Magna a necessidade de 
disciplinamento especial para tais empreendimentos.  
Parecer:   

   A questão dos investimentos de capital estrangeiro no País tem despertado as mais acirradas polêmicas. 
Temos preferido, neste imbróglio, uma posição intermediária - nem a xenofobia impensada nem a posição 
impatriótica, chamada de “entreguista". O problema crucial é que o capital forâneo é essencial ao nosso 
desenvolvimento; por outro lado, em contra-partida, apresenta seus aspectos negativos. Sopesar os dois  
lados da problemática, recordar nosso conhecimento experimental do assunto e extrair o ponto de otimização 
deste capital para os interesses do País - eis aí uma dificuldade crucial.  
O fato é que a importância do capital estrangeiro para os destinos do País representa um fenômeno dinâmico, e 
não estático. Hoje, poderemos dispensar um certo nível de investimentos externos; amanhã, talvez não 
possamos... Hoje, podemos ter a necessidade de propiciar incentivos para atrair o capital estrangeiro; amanhã, 
podemos querer repudiá-lo.  
Pareceu-nos desta maneira, mais satisfatório, deixar ao legislador ordinário, mais afinado com a conjuntura 
econômica de sua época, as definições adequadas ao respectivo momento histórico. Não devemos, dentro desta 
ótica, criar condicionantes no corpo da Carta Magna de maneira a inviabilizar, no futuro, a escolha de alternativas 
mais adequadas aos interesses e necessidades nacionais.  
Queremos uma Constituição que transcenda os problemas episódicos e conjunturais que possa viver o País.  
Dentro deste espírito, somos pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:06123 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: art. 302.  
O Art. 302 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 302 - A regulamentação dos  
investimentos de capitais estrangeiros será feita  
em lei, obedecendo os seguintes princípios.  
I - função supletiva do capital estrangeiro.  
II - regime especial, com limites máximo de  
remessa de lucros, juros, dividendos, royalties,  
pagamentos de assistência técnica, bonificações e  
outras modalidades de transferência de recursos  
defendidos em lei, sendo obrigatória a divulgação  
pelas empresas das importância transferidas em  
cada caso.  
III - a proibição de transferência à  
estrangeiros das terras onde existem jazidas,  
minas e outros recursos minerais, potenciais de  
energia elétrica e de imóveis em extensão." 
Justificativa: 

Matéria de importante cunho para a segurança e soberania da Nação não pode a nosso ver ser relegada, de 
forma manifestadoramente interesseira, para a lei complementar ou ordinária. Ao contrário, por entender, que a 
Constituição deve estabelecer o disciplinamento, ainda que em forma de princípios, pedimos a substituição da 
Redação do Art. 4° pela que apresentamos.  
Parecer:   

   A economia brasileira não pode mais prescindir-se de  capitais estrangeiros; pelo contrário, negar-se-ia à 
Nação  inquestionáveis benefícios do continuado crescimento das  relações econômicas internacionais, num 
mundo cada vez   mais interdependente.  
As diversas formas de atuação e controle do capital  estrangeiro no País merecem o resguardo de meticulosa   
legislação, cabendo ao texto constitucional, entretanto,  expressar sua aceitação condicionada ao interesse 
nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08989 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 302  
Dê-se ao art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão disciplinados em lei  
específica":  
§ 1o. - O montante das remessas de lucros  
para o exterior nunca será superior, anualmente, a  
10% (dez por cento) do valor real do capital  
estrangeiro investido.  
§ 2o. A lei regulará os meios e formas de  
nacionalização de empresas estrangeiras nocivas ou  
inconvenientes ao desenvolvimento econômico do País". 
Justificativa: 
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Estabelece diretriz fundamental para a lei que regulamentará os investimentos estrangeiros, limitando de forma 
precisa a remessa de lucros e evitando a crescente sangria de nossas riquezas.  
Parecer:   

   Como a própria justificação esclarece, a matéria é de competência da legislação ordinária, não cabendo no 
texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10725 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 302.  
Inclua-se, como parágrafo único do artigo 302  
do Projeto de Constituição, o que se segue:  
§ único - As empresas controladas por  
estrangeiros, mesmo as não incluídas na Lei das  
Sociedades Anônimas, e as de capital misto, ficam  
obrigadas a publicar o seu balanço semestral em  
órgãos de comunicação social e no Diário Oficial,  
nas capitais dos Estados onde se sediem,  
explicitando, em quadro à parte, a sua composição  
acionária ou de quotas. 
Justificativa: 

Torna-se necessária e impositiva a publicação do balanço semestral das empresas controladas por estrangeiros, 
mesmo as não incluídas na Lei de Sociedades Anônimas, e as de capital misto. Essa divulgação nos órgãos de 
comunicação social das capitais dos Estados onde elas se sediem permitirá o seu maior controle e fiscalização 
por parte do governo e do público. Refletir-se-á isso no próprio comportamento da empresa, mais cuidadosa em 
relação ao Fisco e menos desonesta na concorrência. A sonegação de impostos, o subfaturamento e outras 
artimanhas deixarão de ser fato comum, e o nosso país é que lucrará, por passar a auferir maior renda.  
Parecer:   

   A economia brasileira não pode mais prescindir-se de  capitais estrangeiros; pelo contrário, negar-se-ia à 
Nação  inquestionáveis benefícios do continuado crescimento das  relações econômicas internacionais, num 
mundo cada vez   mais interdependente.  
As diversas formas de atuação e controle do capital  estrangeiro no País merecem o resguardo de meticulosa   
legislação, cabendo ao texto constitucional, entretanto,  expressar sua aceitação condicionada ao interesse 
nacional.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:11759 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Ao artigo 302, acrescente-se o parágrafo único:  
............................  
Parágrafo único: A lei disporá sobre empresas  
de capital estrangeiro, disciplinado seus fluxos  
monetários e financeiros e, em função do interesse  
nacional, sua destinação econômica. 
Justificativa: 

O Art. 89 do Projeto elaborado pela Comissão de Sistematização garante proventos de aposentadoria integrais – 
aos servidores públicos civis que se aposentarem nas condições do Item I, alíneas “a” e “b” do mesmo artigo.  
E o art. 90 do mesmo Projeto determina a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como sempre que for 
transformado ou reclassificado o cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou reforma.  
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É notório que todas as transformações, reclassificações, gratificações, aumentos e concessões de outras 
vantagens aos servidores ativos, visaram, sempre, em verdade, à correção da defasagem dos valores dos 
vencimentos ou remunerações em virtude de alteração do poder aquisitivo da moeda, proveniente da inflação 
elevada ou por outras razões.  
Convém ressaltar, ainda, que o art. 91 do mesmo Projeto, com propriedade e justiça, inclui as “gratificações e 
vantagens recebidas pelo servidor falecido” na integração do benefício de pensão deixado por morte do mesmo 
servidor.  
Assim sendo, o objetivo da presente emenda é precisamente o de garantir, sem sofismas, o direito de inativo à 
permanente atualização integral dos seus proventos, evitando-se expedientes que frustrem a paridade que deve 
existir entre Ativos e Inativos, arduamente conquistada. Impede-se, assim o aviltamento da vida dos que se 
aposentarem após longos anos de dedicação ao serviço público.  
Parecer:   

   A questão dos investimentos de capital estrangeiro no País tem despertado as mais acirradas polêmicas. 
Temos preferido, neste imbróglio, uma posição intermediária - nem a xenofobia impensada nem a posição 
impatriótica, chamada de “entreguista". O problema crucial é que o capital forâneo é essencial ao nosso 
desenvolvimento; por outro lado, em contra-partida, apresenta seus aspectos negativos. Sopesar os dois  
lados da problemática, recordar nosso conhecimento experimental do assunto e extrair o ponto de otimização 
deste capital para os interesses do País - eis aí uma dificuldade crucial.  
O fato é que a importância do capital estrangeiro para os destinos do País representa um fenômeno dinâmico, e 
não estático. Hoje, poderemos dispensar um certo nível de investimentos externos; amanhã, talvez não 
possamos... Hoje , podemos ter a necessidade de propiciar incentivos para atrair o capital estrangeiro; amanhã, 
podemos querer repudiá-lo.  
Pareceu-nos desta maneira, mais satisfatório, deixar ao legislador ordinário, mais afinado com a conjuntura 
econômica de sua época, as definições adequadas ao respectivo momento histórico. Não devemos, dentro desta 
ótica, criar condicionantes no corpo da Carta Magna de maneira a inviabilizar, no futuro, a escolha de alternativas 
mais adequadas aos interesses e necessidades nacionais.  
Queremos uma Constituição que transcenda os problemas  episódicos e conjunturais que possa viver o País.  
Dentro deste espírito, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:11761 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 302:  
"Parágrafo Único: Os empreendimentos  
estrangeiros serão sujeitos a regime especial, com  
limites máximos de remessa de lucros, juros,  
dividendos, royalties, pagamentos de assistência  
técnica, bonificações e outros rendimentos, sendo  
obrigatória a divulgação, pelas empresas, de suas  
atividades e resultados das mesmas. 
Justificativa: 

Não se pode conceber que os empreendimentos nacionais estejam sujeitos a margem e limites de toda ordem, 
inclusive de lucros para não atingir a economia popular, enquanto aos estrangeiros baste estabelecer-se 
paralelamente à empresa nacional.  
É absolutamente imprescindível que fique registrado, desde a nossa Lei Magna, a necessidade de 
disciplinamento especial para tais empreendimentos. Eles vão além de atingir a economia popular entram na 
área da soberania nacional e não podem ser autodisciplináveis. Além de defender o direito de progresso do 
cidadão nacional o Poder Público está obrigado a manter tal equilíbrio de contas para com a nacionalidade que 
não se veja o Brasil permanentemente endividado enquanto empresas estrangeiras carreiam divisas para as 
matrizes.  
Parecer:   

A questão dos investimentos de capital estrangeiro no País tem despertado as mais acirradas polêmicas. Temos 
preferido, neste imbróglio, uma posição intermediária - nem a xenofobia impensada nem a posição impatriótica, 
chamada de “entreguista". O problema crucial é que o capital forâneo é essencial ao nosso desenvolvimento; por 
outro lado, em contra-partida, apresenta seus aspectos negativos. Sopesar os dois  
lados da problemática, recordar nosso conhecimento experimental do assunto e extrair o ponto de otimização 
deste capital para os interesses do País - eis aí uma dificuldade crucial.  
O fato é que a importância do capital estrangeiro para os destinos do País representa um fenômeno dinâmico, e 
não estático. Hoje, poderemos dispensar um certo nível de investimentos externos; amanhã, talvez não 
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possamos... Hoje , podemos ter a necessidade de propiciar incentivos para atrair o capital estrangeiro; amanhã, 
podemos querer repudiá-lo.  
Pareceu-nos desta maneira, mais satisfatório, deixar ao legislador ordinário, mais afinado com a conjuntura 
econômica de sua época, as definições adequadas ao respectivo momento histórico. Não devemos, dentro desta 
ótica, criar condicionantes no corpo da Carta Magna de maneira a inviabilizar, no futuro, a escolha de alternativas 
mais adequadas aos interesses e necessidades nacionais.  
Queremos uma Constituição que transcenda os problemas  episódicos e conjunturais que possa viver o País.  
Dentro deste espírito, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:12670 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 302  
Acrescente-se, ao art. 302, o seguinte parágrafo:  
"Art. 302 - ................................  
§ único - Não poderão ser transferidos para o  
exterior, sob nenhum pretexto, os lucros ou  
rendimentos auferidos em investimentos  
privilegiados com incentivos fiscais." 
Justificativa: 

A lei já proíbe a remessa de lucros ou rendimentos derivados de investimentos feitos com incentivos fiscais nas 
regiões Norte e Nordeste, por pessoa jurídica de capital estrangeiro.  
Entretanto, não existe legislação similar para os setores da pesca, turismo e reflorestamento, também 
contemplados com inventivos.  
Cabe, pois, que a nova Carta estabeleça critério único e uniforme para todos os casos. A proibição deve ser 
mantida pois em caso contrário haveria desleal concorrência para com o investidor nacional e maior soma de 
vantagens ao investidor estrangeiro que não replicaria seus ganhos em projeto de essencial prioridade 
socioeconômica.  
Parecer:   

   Matéria típica da legislação ordinária sobre investimentos de capital estrangeiro.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:12689 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 302  
Ao art. 302 dê-se esta redação:  
"Art. 302 - O investimento de capital  
estrangeiro será admitido exclusivamente em setor  
onde a empresa nacional, gerida majoritariamente  
por brasileiros, não se disponha a atuar." 
Justificativa: 

O dispositivo tem o mérito de priorizar a atração do empresário brasileiro no setor econômico, assegurando, 
porém, desempenho supletivo ao investimento de capital estrangeiro.  
Parecer:   

   Cabe apenas, em relação ao capital estrangeiro, no texto constitucional, referir o seu ingresso no País uma vez 
atendido o interesse nacional, cabendo à lei o disciplinamento de tudo o mais a respeito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12838 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA DO ARTIGO 302.  
Dê-se ao artigo 302, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma de lei complementar, a  
qual regulará as remessas de divisas para o  
exterior"". 
Justificativa: 

Há, hoje, uma aberta dúvida sobre as áreas em que se pode fixar o capital estrangeiro, tendo em vista, 
argumentos baseados na isonomia, de um lado, e na soberania, de outro. Em verdade, um país tem o poder de 
regular as áreas em que o capital estrangeiro é bem-vindo, com transparência que interessa a todos, pois daí 
decorre a segurança do investidor. 
No entanto, devido ao grande intercâmbio financeiro e tecnológico, entre as Nações, a remessa de divisas para o 
exterior passou a ser a pedra angular para o desenvolvimento dos países, chamados do Terceiro Mundo, tendo 
em vista a balança de pagamentos.  
Deve, pois a Constituição possuir um dispositivo que garanta sua soberania, sem contudo retirar a transparência 
de sua política econômica e o estímulo dos investimentos estrangeiros.  
Nesse sentido é que fizemos incluir no artigo 302 a necessidade de a lei complementar regular tais investimentos 
e disciplinar obrigatoriamente as remessas de divisas para o exterior.  
Por fim retiramos a expressão “como agente complementar do desenvolvimento econômico”, tendo em vista que 
tal expressão pode induzir a erro, dando mais direitos e benefícios ao investimento estrangeiro do que ao 
nacional.  
Parecer:   

   Cremos ser bastante o texto constitucional indicar a admissão do capital estrangeiro conforme o interesse 
nacional, sendo o seu disciplinamento por lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13507 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO À SUBSTITUIR: ARTIGO 301 e  
PARÁGRAFOS  
DISPOSITIVO À SURPIMIR: ARTIGO 302  
Substitua-se o art. 301 do projeto de  
Constituição pela seguinte redação:  
"Art. 301 - Empresa nacional é a constituída  
no País, sob as leis brasileiras, que nele tenha  
sua sede e controle decisório, representado este  
pela maioria com direito presente ou potencial de  
voto, exercido, na forma da lei, por pessoas  
físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil, ou  
por entidades de direito público.  
"Parágrafo 1o. - Ressalvado o disposto no  
parágrafo 2o, a lei não criará restrições ou  
discriminações, em razão da nacionalidade de  
origem do seu capital, entre empresas nacionais.  
"Parágrafo 2o. - Não se compreende na  
proibição do parágrafo 1o. o estabelecimento, por  
lei complementar, de vantagens, incentivos fiscais  
e outros benefícios destinados a fortalecer o  
capital privado nacional, e melhorar suas  
condições de competitividade".  
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suprima-se, em consequência, o art. 302, uma  

vez que seu objetivo colide com o disposto na  
emenda acima. 
Justificativa: 

Não é fácil tarefa definir, na rigidez exigida dos textos constitucionais, o que seja empresa nacional. Muito se 
discute, inclusive, se essa definição reveste o caráter de generalidade e permanência, próprio das normas 
integrantes da lei máxima do País.  
Com efeito. A economia nacional é essencialmente dinâmica; conceitos válidos hoje, podem ser invalidados em 
poucos anos, em virtude de superveniência de novos fatores, previsíveis ou não. Melhor seria deixar toda a 
matéria para ser regulada em lei ordinária ou complementar. Devemos reconhecer, contudo, a presença de forte 
sentimento, no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte para, de uma ou de outra forma, regular a matéria. 
Daí, esta emenda destinada a substituir a redação do art. 301 e, em consequência, eliminar o art. 302, pelas 
razões acima e pelas que seguem. 
A realidade atual – diferentemente dos hábitos e costumes de outras épocas – demonstra, entre outras formas 
de evolução e modernização da economia, a despersonalização do capital. A figura do capitalista-empresário, 
que ainda encarnava em si a empresa, repartiu-se em três elementos distintos:  
(a) As empresas, especialmente as de porte médio para cima, revestem, cada vez mais, a forma anônima, 
regulada, no Brasil, por uma lei moderna, atual, satisfatória a lei n° 6404/76m conhecida como a “Lei das 
Sociedades Anônimas”.  
(b) o empresário é, nos dias atuais, essencialmente um técnico em administração, ou em alguma das muitas 
disciplinas necessárias à boa gerência empresarial. 
(c) Por fim, o capitalista vai-se distanciando das atividades gerenciais. Tornando-se cada vez mais anônimo, à 
medida em que o grande público torna-se acionista, e o controle de capital tende a diluir-se. Até mesmo, é bom 
recordar, em virtude dos estímulos fiscais e outros, decorrentes da aplicação da lei das S.A., de 1976.  
Além dessas razões, deve-se notar que o capital investido no País, seja ele de propriedade de brasileiros (ou 
suas empresas), seja de origem externa, cria empregos no Brasil; para salários aos trabalhadores brasileiros; 
contribui com tributos para o erário público brasileiro; melhora as condições do balanço de pagamento do nossos 
País; participa e impulsiona o progresso do Brasil. Por esses motivos, toda descriminação contra o capital de 
investimento prejudica, em última análise, o nosso próprio País, nossos trabalhadores nossa arrecadação, nossa 
capacidade de competir nos mercados interno e externo. Numa palavra, a discriminação contra o capital 
estrangeiro, por si só, não beneficia o capital nacional.  
A proteção a este não deve revestir formas paternalistas, ou ter como objetivo limitar as oportunidades de 
escolha abertas ao consumidor brasileiro. Tem-se como certo que, nas economias incipientes, ou nas indústrias 
nascentes, alguma forma de benefício deve ser dado ao capital nacional. Este é o nosso caso. Mas esse 
benefício deve ter, como objetivo fundamental – não a redução da competição, pela via de reserva de mercado, 
ou outras restrições, mas o fortalecimento do capital nacional, para o fim de melhorar suas condições de 
competitividade.  
Nessas condições, convém considerar empresa nacional toda aquela que se constituir no País, sob as leis 
brasileiras e aqui tiver sua sede o controle decisório. Este está caracterizado, na emenda, como a “maioria 
presente ou potencial de voto, exercido, na forma da lei, por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País”.  
Na verdade, quem determina os rumos, objetivos, políticas e práticas de uma empresa é quem lhe detém o 
controle de capital votante. A saber, no caso das sociedades anônimas, a maioridade das ações ordinárias, e, 
nas sociedades limitadas, a maioria das quotas. Seu exercício poderá ser “presente” (ações ordinárias, com 
direito a voto), ou “potencial” (ações preferenciais, conversíveis em ordinárias, nos casos previstos na lei das AS, 
ou do outro que a substitua).  
Desse modo, o interesse nacional estará sempre resguardado, na medida em que os controladores do capital 
votante sejam domiciliados no Brasil. Como tal, estarão sujeitos à soberania e à legislação brasileira, e, nos 
termos desta, responderão pelos abusos e infrações eventualmente cometidos.  
Não importa, nem faz diferença alguma se esses titulares forem pessoas físicas ou jurídicas. A lei brasileira é 
igualmente aplicável, em ambos os casos. Na verdade, a própria lei de sociedades anônimas estabelece normas 
rígidas para transparência e publicidade dos atos pertinentes às empresas que revestem essa forma: obrigação 
de publicar no Diário Oficial informações detalhadas sobre suas contas e balanços e atas de suas reuniões. As 
pessoas físicas, convém recordar, não têm tais obrigações, nem seria lógico onerá-las, com tais encargos.  
Cabe, por fim, justificar os dispositivos os dois parágrafos, propostos à uma redação do artigo 301.  
Pelo primeiro, fica estabelecido que a lei não criará restrições ou discriminações entre empresas nacionais 
(definidas no caput), em razão da nacionalidade de origem do seu capital. O preceito decorre naturalmente do 
que vai acima. Empresa nacional é empresa nacional independente da origem do seu capital, desde que legítima 
e conforme à lei.  
O segundo parágrafo exclui da proibição discriminatória o estabelecimento, por lei complementar, de vantagens, 
incentivos fiscais e outros benefícios, destinados a fortalecer o capital privado nacional e melhorar suas 
condições de competitividade.  
Sob esse dispositivo, o Congresso Nacional poderá em cada momento e circunstância, determinar condições 
diferenciadas para beneficiar empresas com tal ou qual composição acionária, por exemplo, no fornecimento de 
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bens ou serviços ao governo; no acesso a linhas de crédito dos estabelecimentos oficiais, no gozo de subsídios 
ou incentivos. O legislador poderá dispor, a respeito, com toda a latitude aconselhável em cada caso.  
Diante do exposto, pensamos, também, que não se justifica atribuir caráter complementar (ou outro qualquer) ao 
capital estrangeiro. 
Parecer:   

   O controle de capital corresponde a apenas um aspecto dentre o conjunto de variáveis significativas que 
determina o controle efetivo de um empreendimento por nacionais. Adotá-lo de forma exclusiva, como pretende a 
emenda. significaria abstrair de outros aspectos intervenientes, entre os quais destacam-se o controle 
tecnológico, gerencial e do acesso ao mercado.  
Mais ainda, a titularidade desse controle, para atender aos interesses nacionais deve pertencer a brasileiros, já  
que, como pretende a emenda, o domicilio não assegura o  efetivo domínio nacional.  
Com relação a formulação da não discriminação entre as empresas, cabe ressaltar que se trata de um princípio 
global não sendo necessário sua explicitação setorial, como quer a emenda.  
Por fim, a remissão para a legislação ordinária do tratamento a ser dispensado ao capital estrangeiro constitui  
procedimento necessário para a sua adequação aos objetivos e diretrizes da política econômica, e, cuja 
supressão sugerida pela emenda, seria improcedente.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:13513 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 302  
Suprima-se, na integra, o artigo 302 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

O princípio exarado no aludido artigo, já está previsto na Lei n° 4131, de 03.09.62, que regula a aplicação do 
capital estrangeiro. 
Ademais como está redigido, admite-se o capital estrangeiro apenas como “agente complementar do 
desenvolvimento econômico”.  
Ora, o capital estrangeiro deve poder ser aplicado e qualquer atividade produtiva, e lícita. Nenhuma Nação se 
pode dar ao luxo de limitar deste modo amplo, geral e difuso, o concurso de capitais que incentivam a produção 
de riquezas, e o aumento da mão-de-obra.  
Ainda recentemente, a Espanha abriu suas portas ao capital estrangeiro, e o que se verificou foi um aumento 
substancial de investimento nos setores industrial, e de captação de tecnologia externa. Por essas razões as 
atividades governamentais daquele País afirmam que querem remover o maior número de barreiras, no menor 
tempo possível, argumentando ser melhor “ter capital estrangeiro do que não ter capital algum”.  
Parecer:   

   Retirando-se a frase "como agente complementar do desenvolvimento econômico", o art. 302 pode ser 
mantido, visto não criar qualquer impedimento à entrada do capital estrangeiro.  
Ademais parece lógico que essa entrada deva ser disciplinada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14350 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Art. 302  
Dê-se ao Art. 302 a seguinte redação:  
Art. 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, especialmente das regiões menos  
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desenvolvidas do País, de conformidade com a lei  
complementar. 
Justificativa: 

A proposta se justifica tendo em conta a necessidade de se direcionar o capital estrangeiro para as áreas 
consideradas de maior interesse pelo Governo brasileiro, entre as quais tem sido incluída a do desenvolvimento 
regional.  
De outra parte, o investimento estrangeiro se adequa a determinados programas regionais, como o de 
industrialização do Nordeste, apoiado pelo FINOR/SUDENE, podendo subsidiariamente contribuir para a 
absorção de modernas tecnologias industriais por parte do setor produtivo nacional; bem assim para a abertura 
de novos mercados para os produtos brasileiros.  
Seria, em síntese, uma alternativa válida para o financiamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas 
do País, especialmente do Norte e Nordeste.  
Parecer:   

   A Emenda ao incluir as regiões menos desenvolvidas e o caráter suplementar dos investimentos estrangeiros, 
antecipa-se ao disciplinamento que a lei deverá explicitar.  
Fica, assim, prejudicada a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14465 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   

   Suprima-se do art. 302 a expressão "como  
agente complementar do desenvolvimento econômico". 
Justificativa: 

A parte suprimida é absolutamente inócua, não contribuindo em nada para a melhoria do princípio.  
Parecer:   

   Pela aprovação nos termos do substitutivo.  
A parte a ser suprimida é realmente inócua e nada acrescenta ao texto constitucional. 
   
   EMENDA:14619 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   Título VIII da Ordem Econômica e Financeira -  
Capítulo I -  
Substitua-se o artigo 302 pelo seguinte:  
Artigo 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos quando convenientes ao  
interesse nacional.  
§ Único - A lei reguladora dos investimentos  
e do capital estrangeiro obedecerá, entre outros,  
aos seguintes princípios:  
1 - Função supletiva do capital estrangeiro;  
2 - Regime financeiro especial com limite  
anual de remessa de lucros, juros, dividendos,  
royalties, pagamentos de assistência técnica,  
bonificações e amortização de empréstimos;  
3 - Nacionalização dos excedentes econômicos  
autorizados para remessa de lucros;  
4 - Limitação das áreas de atividade das  
multinacionais na forma prevista nesta  
Constituição ou em lei;  
5 - Constituição do capital por títulos  
nominativos e publicidade da remessa de lucros  
para o exterior. 
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Justificativa: 

A emenda procura disciplinar a atividade do capital estrangeiro para conformá-lo ao interesse nacional segundo 
as normas propostas no Projeto de Constituição oferecido pelo eminente jurista Prof. Pinto Ferreira da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (Arts. 38 e 39).  
Parecer:   

   A economia brasileira não pode mais prescindir-se de  capitais estrangeiros; pelo contrário, negar-se-ia à 
Nação  inquestionáveis benefícios do continuado crescimento das  relações econômicas internacionais, num 
mundo cada vez   mais interdependente.  
As diversas formas de atuação e controle do capital  estrangeiro no País merecem o resguardo de meticulosa   
legislação, cabendo ao texto constitucional, entretanto,  expressar sua aceitação condicionada ao interesse 
nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14752 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no Título VIII,  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, da Intervenção  
do Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e  
da atividade econômica.  
Art. A lei disciplinará os investimentos de  
capital estrangeiro.  
§ 1o. A lei regulará os meios e formas de  
nacionalização de empresas de capital estrangeiro,  
nos casos previstos nos planos de desenvolvimento  
aprovados pelo Congresso Nacional.  
§ 2o. A lei reguladora dos investimentos de  
capital estrangeiro obedecerá, entre outros, os  
seguintes princípios:  
I - função supletiva do capital estrangeiro;  
II - regime especial, com limites máximos de  
remessa de juros, dividendos, royalties,  
pagamentos de assistência técnica e bonificações,  
sendo obrigatória a divulgação pelas empresas das  
importâncias transferidas, em cada caso, para  
esclarecimento da opinião pública;  
III - a proibição de transferência a  
estrangeiro das terras onde existam jazidas,  
minas, outros recursos minerais e potenciais de  
energia elétrica.  
§ 3o. As questões relativas à dívida externa,  
assumidas ou garantidas por pessoa jurídica de  
direito público, serão aforadas no Distrito Federal.  
§ 4o. Só é considerada empresa nacional, para  
todos os fins de direito, aquela cujo controle de  
capital pertença a brasileiros e que, constituída  
e com sede no País, nele tenha o centro de suas  
decisões. 
Justificativa: 

Os textos acima são os dos arts. 321, 322 e 323 do anteprojeto da Comissão Afonso Arinos. Justificamo-los com 
os oportunos conselhos de Osny Duarte Pereira, consagrado autor de “ Multinacionais no Brasil – Aspectos 
sociais e políticos “ e “Quem faz as Leis no Brasil?”. 
“Os investimentos estrangeiros não se encontravam, anteriormente, disciplinados de forma ostensiva nas 
Constituições, embora (salvo as de 1967 e 1969), promulgadas durante o regime militar), todas, desde 1934, 
contivessem normas de proteção ao capital nacional, nos setores mais sensíveis da economia.  
Trata-se de preocupação universal, uma vez que o controle monopolístico internacional de certas matérias-
primas e manufaturados pode causar danos totais à economia de outros Estados, notadamente nas nações do 
Terceiro Munido. Desprovidas de instrumentos de defesa e resistência às competições predatórias.  
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O capital estrangeiro pode ser benéfico ao desenvolvimento da economia dos países periféricos como o Brasil. 
Traz, porém, em si mesmo, um extraordinário poder de corrupção e de domínio dos meios de comunicação, 
através dos quais consegue anestesiar a opinião pública e auferir lucros e benefícios superiores àqueles 
oriundos de seus produtos e atividades. Por isto, todas as nações, inclusive os Estados Unidos, através de leis 
antitruste e mecanismos de defesa de economia popular, tratam de enfrentar as atividades comerciais 
açambarcadoras de mercados” .  
Parecer:   

   A economia brasileira não pode mais prescindir-se de  capitais estrangeiros; pelo contrário, negar-se-ia à 
Nação  inquestionáveis benefícios do continuado crescimento das  relações econômicas internacionais, num 
mundo cada vez   mais interdependente.  
As diversas formas de atuação e controle do capital  estrangeiro no País merecem o resguardo de meticulosa   
legislação, cabendo ao texto constitucional, entretanto,  expressar sua aceitação condicionada ao interesse 
nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14995 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 302  
Dê-se, ao art. 302, a seguinte redação:  
"Art. 302. - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
como agente supletivo da economia nos setores em  
que o empresário brasileiro não se disponha a atuar". 
Justificativa: 

O capital alienígena, sempre que construtivo, deve ser bem recebido.  
Mas o Brasil somente alcançara sua efetiva independência tecnologia e econômica quando alcançar níveis 
sólidos de uma economia autossustentada. Mas tal objetivo estará comprometido se o empresário brasileiro 
continuar sofrendo a supremacia da concorrência do investidor estrangeiro, avantajado em recursos financeiros e 
tecnológicos.  
Parecer:   

   A matéria não é adequada o tratamento normativo, na forma proposta, principalmente no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15231 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   Inclua-se no projeto de Constituição o  
seguinte artigo, no Título VIII, onde couber:  
Art. - O investimento e o reinvestimento de  
capital externo terão por lei, fixados limites e  
condições que objetivem a sua distribuição  
regional com prioridade para as regiões menos  
desenvolvidas do País. 
Justificativa: 

Na urgência de condicionamento legal quanto à localização, o capital estrangeiro tem escolhido livremente as 
regiões Sudeste e Sul, sem qualquer restrição. Isso tem provocado a concentração espacial de tais 
investimentos, concorrendo para a vexatória desigualdade regional que é hoje uma chaga na economia 
brasileira. Tendo em vista que esses capitais são controlados e regulados pelo governo, nada mais razoável que 
lhes atribuir o papel de colaboradores na redução dos desníveis entre regiões do nosso País, em troca de 
benefícios que lhes são concedidos. Na verdade, expressivos investimentos estrangeiros, se concentrados 
especialmente, anulam o esforço que deve o governo empreender no sentido de reduzir aquelas desigualdades.  
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Parecer:   

   A questão dos investimentos de capital estrangeiro no País tem despertado as mais acirradas polêmicas. 
Temos preferido, neste imbróglio, uma posição intermediária - nem a xenofobia impensada nem a posição 
impatriótica, chamada de “entreguista". O problema crucial é que o capital forâneo é essencial ao nosso 
desenvolvimento; por outro lado, em contra-partida, apresenta seus aspectos negativos. Sopesar os dois  
lados da problemática, recordar nosso conhecimento experimental do assunto e extrair o ponto de otimização 
deste capital para os interesses do País - eis aí uma dificuldade crucial.  
O fato é que a importância do capital estrangeiro para os destinos do País representa um fenômeno dinâmico, e 
não estático. Hoje, poderemos dispensar um certo nível de investimentos externos; amanhã, talvez não 
possamos... Hoje , podemos ter a necessidade de propiciar incentivos para atrair o capital estrangeiro; amanhã, 
podemos querer repudiá-lo.  
Pareceu-nos desta maneira, mais satisfatório, deixar ao legislador ordinário, mais afinado com a conjuntura 
econômica de sua época, as definições adequadas ao respectivo momento histórico. Não devemos, dentro desta 
ótica, criar condicionantes no corpo da Carta Magna de maneira a inviabilizar, no futuro, a escolha de alternativas 
mais adequadas aos interesses e necessidades nacionais.  
Queremos uma Constituição que transcenda os problemas  episódicos e conjunturais que possa viver o País.  
Dentro deste espírito, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:15290 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigos 301 e 302 do  
Projeto de Constituição.  
Devem ser eliminados os artigos 301 e 302. 
Justificativa: 

Não há necessidade neste capítulo, a inclusão desses dois artigos, pois a Lei não deve entrar em detalhes, que 
quando necessários, a lei ordinária estabelecera as normas.  
Parecer:   

   O art. 302 do Projeto de Constituição visa deixar claro que não se pretende impedir o estabelecimento de 
empresas de capital estrangeiro no Brasil. O Art. 301 responde à necessidade de se identificar, como empresas 
nacionais, aquelas que possam fazer jus a tratamento diferenciado pelo Poder Público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15800 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 302  
Dê-se ao art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão disciplinados em lei específica:  
§ 1o. - O montante das remessas de lucros  
para o exterior nunca será superior, anualmente, a  
10% (dez por centro) do valor real do capital  
estrangeiro investido.  
§ 2o. - A lei regulará os meios e formas de  
nacionalização de empresas estrangeiras nocivas ou  
inconvenientes ao desenvolvimento econômico do País." 
Justificativa: 

Estabelece diretriz fundamental para a lei que regulara os investimentos estrangeiros, limitando de forma precisa 
a remessa e evitando a crescente sangria de nossas riquezas.  
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Parecer:   

   As normas relativas à definição de limites de remessas de recurso ao exterior por parte de empresa de capital 
estrangeiro constitui matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17268 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.302  
Modifique-se o Art. 302, dando-lhe esta redação:  
"Art. 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos como agente econômico  
supletivo nos setores onde a empresa nacional,  
assim considerada aquela majoritariamente de  
capital e titularidade de brasileiros, não se  
disponha a atuar." 
Justificativa: 

A emenda efetivamente nacional, cujo o capital majoritário e a titularidade estejam nas mãos de brasileiros, 
precisa ter protegida ante o concorrente estrangeiro, dotado de avantajado recursos e, por isso, com maios 
capazes de ocupar os setores melhor operadores do mercado.  
O capitulo estrangeiro deve ter, sempre, papel supletivo na economia interna, sem o que estaremos contribuindo 
para a falência do empresariado nacional, ou para sua marginalização.  
Parecer:   

   A economia brasileira não pode mais prescindir-se de  capitais estrangeiros; pelo contrário, negar-se-ia à 
Nação  inquestionáveis benefícios do continuado crescimento das  relações econômicas internacionais, num 
mundo cada vez   mais interdependente.  
As diversas formas de atuação e controle do capital  estrangeiro no País merecem o resguardo de meticulosa   
legislação, cabendo ao texto constitucional, entretanto,  expressar sua aceitação condicionada ao interesse 
nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17462 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Substitua-se o Artigo 302 pelo seguinte:  
"Art. 302 - a lei definirá o capital  
estrangeiro e estabelecerá os critérios para o seu  
ingresso, registro e permanência no País,  
inclusive quanto á sua nacionalização, conforme as  
prioridades e os objetivos do desenvolvimento nacional.  
Parágrafo 1o. - A participação do capital  
estrangeiro em cada ramo específico do setor  
industrial não poderá exceder de trinta e dois por  
cento do capital total do ramo considerado.  
Parágrafo 2o. - As empresas estrangeiras  
instaladas no País só poderão remeter para o  
exterior no máximo até 10% dos lucros auferidos em  
cada ano fiscal, seja a qualquer título: juros,  
dividendos, royalties, assistência técnica e  
bonificações. 
Justificativa: 
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Com o dispositivo acima, dos objetivos principais se procura alcançar: evitar a evasão de recursos gerados no 
país e impedir a exploração da mão-de-obra nacional, quase sempre, menos onerosa que a do país dos 
alienígenas.  
Além desses desideratos, inerentes ao sentimento de defesa da mão-de-obra a da riqueza nacionais, procura-se, 
ainda, com o dispositivo proposto, fazer com que os lucros auferidos no país, aqui sejam reinvestidos. 
Esta emenda parte do princípio de que o capital estrangeiro deve ingressar no País e aqui permanecer desde 
que subordinado às prioridades e objetivos do desenvolvimento nacional.  
Não desconhecemos estar a economia brasileira inserta num conjunto, o sistema capitalista mundial, tanto assim 
que a proposta, no que admite essa inserção, busca articulá-la a um processo interior crítico, amplo e consciente 
de desenvolvimento nacional, em que até mesmo alguns dos hoje gritantes desequilíbrios de participação do 
capital estrangeiro em ramos industriais específicos chega a ser considerado.  
A questão, tantas vezes colocada, retorna num momento decisivo (por coincidência, a etimologia da palavra 
grega crise tem essa conotação), exatamente quando são reavaliadas as condições do relacionamento da 
economia brasileira com o sistema global de produção, ainda que sob o ângulo particular do financiamento 
externo.  
Ao lado disso, internamente, na conjuntura coberta pelo plano Cruzado, onde foi bem mais evidente, a pressão 
oligopolista, da qual participa com destaque a empresa de capital estrangeiro, demonstrou de forma bastante 
elucidativa a importância de um controle nacional efetivo, para o resguardo do interesse maior da população.  
Bem mais que inercial, a pressão oligopolista endureceu o quanto percebeu suficiente, no sentido de preços 
mais elevados, inflacionários, diante da complacência oficial.  
Parecer:   

   Na forma como propõe alterar o art. 302 do Projeto, a emenda a de ser rejeitada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19085 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 302, do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 302 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei." 
Justificativa: 

A emenda visa melhorar a redação do artigo, eliminando expressões que pouco acrescenta ao conteúdo da 
norma estabelecida. 
Parecer:   

   A emenda retira a expressão "como agente complementar do desenvolvimento econômico", substitui o termo 
"regulados" por "disciplinados". A redação proposta é suficiente, desde que sobreleva na norma o interesse 
nacional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20020 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o Art. 302 pelo seguinte:  
Art. 302 - "O capital estrangeiro poderá ser  
aplicado no Brasil, nas áreas e condições que a  
lei indicar. Enquanto não repatriado, estará  
sujeito ao mesmo regime tributário do capital  
nacional. A remessa de lucros, no entanto, ficará  
sujeita a proporções e prazos indicados pela lei e  
à tributação progressiva, na proporção das  
remessas, em relação ao total investido." 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  

 

O capital estrangeiro é essencial ao desenvolvimento econômico do País. Enquanto aqui reinvestido, deve ter o 
tratamento concedido às empresas nacionais. A sua repatriação e a remessa de lucros, porém, devem ser 
disciplinadas pela legislação ordinária.  
Parecer:   

   A economia brasileira não pode mais prescindir-se de  capitais estrangeiros; pelo contrário, negar-se-ia à 
Nação  inquestionáveis benefícios do continuado crescimento das  relações econômicas internacionais, num 
mundo cada vez   mais interdependente.  
As diversas formas de atuação e controle do capital  estrangeiro no País merecem o resguardo de meticulosa   
legislação, cabendo ao texto constitucional, entretanto,  expressar sua aceitação condicionada ao interesse 
nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20316 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Art. 302 incluir § 1o.  
As Empresas Estrangeiras estão sujeitas, sem  
exceção, às leis da República. Em todo contato  
celebrado pelo Estado, pessoas de direito público  
ou os por concessão obrigatoriamente constará a  
submissão às leis e Tribunais da República e  
renuncia a qualquer reclamação diplomática. 
Justificativa: 

O Capital estrangeiro pode ser benéfico ao desenvolvimento da economia dos países periféricos como o Brasil. 
Traz, porém, em si mesmo, um extraordinário poder de corrupção e de domínio dos meios de comunicação, 
através dos quais consegue anestesiar a opinião pública e auferir lucros e benefícios superiores àqueles 
oriundos de seus produtos e atividades. Por isto, todas as nações, inclusive os Estados Unidos, através de leis 
antitruste e mecanismos de defesa de economia popular, tratam de enfrear as atividades comerciais 
açambarcadoras de mercado.  
Parecer:   

   Aspectos específicos da atuação de empresas estrangeiras não constituem matéria de natureza constitucional. 
O disciplinamento dessa atuação poderá ser realizado através de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21634 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 227 a seguinte redação:  
Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão sempre disciplinados em lei  
complementar. 
Justificativa: 

É inconcebível que se faça uma lei que fira os interesses da Nação, portanto, tal afirmação torna-se dispensável 
no artigo.  
Dado a natureza da matéria, exige-se lei complementar.  
Parecer:   

   A emenda é excessivamente restritiva.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22415 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 227:  
Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos de acordo com o  
interesse nacional e disciplinados por lei, que  
garantirá aos investidores os direitos e  
interesses que considerar legítimos. 
Justificativa: 

Mantém-se, na essência, toda a configuração do artigo tal como consta do Substitutivo.  
Apenas, aproveitando redação do art. 18 da Constituição da República Popular da China, acrescenta-se 
expressão que faz ver ao investidor alienígena que, se pretender cooperar, efetivamente, com o desenvolvimento 
e a prosperidade do Brasil, submetendo-se ao interesse nacional e aos imperativos da lei, esta lhe garantirá os 
direitos e interesses que ela própria reconhecer como legítimos.  
E uma demonstração formal de que serão bem recebidos aqueles que verdadeiramente se dispuserem a 
colaborar com o fomento do progresso pátrio. Inspira-se na sábia elegância e lhaneza chinesas, que só assim se 
manifestam porque estão cientes de sua sobranceira intransigência na defesa dos interesses de seu país e, 
portanto, podem se demonstrar cordiais com aqueles cujos investimentos pretendem atrair. 
Parecer:   

   Embora louvemos a distinção com que o autor revela a fonte de inspiração da sua emenda, a redação do artigo 
em questão nos parece suficiente, de vez que admite o investimento de capital estrangeiro com base no 
interesse nacional.  
Por via de consequência, o interesse nacional garante aos investidores direitos e interesses legítimos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22617 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Substitutiva.  
Substitua-se o art. 227 pelo seguinte:  
Art. 227 - A lei definirá o capital  
estrangeiro e estabelecerá os critérios para o seu  
ingresso, registro e permanência no País,  
inclusive quando à sua nacionalização, conforme as  
prioridades e os objetivos do desenvolvimento  
nacional.  
Parágrafo 1o. - A Participação do capital  
estrangeiro em cada ramo específico do setor  
industrial não poderá exceder de trinta e dois  
por cento do capital total do ramo considerado.  
Parágrafo 2o. - As empresas estrangeiras  
instaladas no País só poderão remeter para  
o exterior no máximo até 10% de lucros auferidos  
em cada ano fiscal, seja a qualquer título:  
juros, dividendos, royalties, assistência e  
bonificações. 
Justificativa: 

Com o dispositivo acima, dos objetivos principais se procura alcançar: evitar a evasão de recursos gerados no 
país e impedir a exploração da mão-de-obra nacional, quase sempre, menos onerosa que a do país dos 
alienígenas.  
Além desses desideratos, inerentes ao sentimento de defesa da mão-de-obra a da riqueza nacionais, procura-se, 
ainda, com o dispositivo proposto, fazer com que os lucros auferidos no país, aqui sejam reinvestidos. 
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Esta emenda parte do princípio de que o capital estrangeiro deve ingressar no País e aqui permanecer desde 
que subordinado às prioridades e objetivos do desenvolvimento nacional.  
Não desconhecemos estar a economia brasileira inserta num conjunto, o sistema capitalista mundial, tanto assim 
que a proposta, no que admite essa inserção, busca articulá-la a um processo interior crítico, amplo e consciente 
de desenvolvimento nacional, em que até mesmo alguns dos hoje gritantes desequilíbrios de participação do 
capital estrangeiro em ramos industriais específicos chega a ser considerado.  
A questão, tantas vezes colocada, retorna num momento decisivo (por coincidência, a etimologia da palavra 
grega crise tem essa conotação), exatamente quando são reavaliadas as condições do relacionamento da 
economia brasileira com o sistema global de produção, ainda que sob o ângulo particular do financiamento 
externo.  
Ao lado disso, internamente, na conjuntura coberta pelo plano Cruzado, onde foi bem mais evidente, a pressão 
oligopolista, da qual participa com destaque a empresa de capital estrangeiro, demonstrou de forma bastante 
elucidativa a importância de um controle nacional efetivo, para o resguardo do interesse maior da população.  
Bem mais que inercial, a pressão oligopolista endureceu o quanto percebeu suficiente, no sentido de preços 
mais elevados, inflacionários, diante da complacência oficial.  
Parecer:   

   A Emenda propõe regras muito rígidas para o tratamento do capital estrangeiro, sugerindo a inclusão, na Nova 
Carta, de premissas mais compatíveis com leis ordinárias. Os diferentes momentos históricos do País é que 
haverão de condicionar, pela conveniência e oportunidade destes momentos, as particularidades de participação 
do capital estrangeiro na economia, as remessas de lucros, royalties, assistência técnica, etc..  
Por isso é que incluímos um parágrafo único ao artigo 193 do 2o. Substitutivo remetendo à lei as disposições 
adequadas para a remessa de lucros e reinvestimentos do capital estrangeiro no Brasil.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23106 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 227.  
O Art. 227 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 227 - A regulamentação dos  
investimentos de capitais estrangeiros será feita  
em lei, obedecendo os seguintes princípios:  
I - função supletiva do capital estrangeiro.  
II - regime especial, com limites máximo de  
remessa de lucros, juros, dividendos, royalties,  
pagamentos de assistência técnica, bonificações e  
outras modalidades de transferência de recursos  
defendidos em lei, sendo obrigatória a divulgação  
pelas Empresas das importâncias transferidas em  
cada caso.  
III - a proibição de transferência à  
estrangeiros das terras onde existem jazidas,  
minas e outros recursos minerais, potenciais de  
energia elétrica e de imóveis em extensão." 
Justificativa: 

Matéria de importante cunho para a segurança e soberania da Nação não pode a nosso ver ser relegada, de 
forma manifestadoramente interesseira, para a lei complementar ou ordinária. Ao contrário, por entender, que a 
Constituição deve estabelecer o disciplinamento, ainda que em forma de princípios, pedimos a substituição da 
Redação do Art. 4° pela que apresentamos.  
Parecer:   

   Conforme previsto no texto, a regulamentação dos investimentos de capital estrangeiro é remetida à legislação 
ordinária, cabendo, entretanto, definir o fundamento de sua aceitação  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23691 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 227  
Dê-se ao artigo 227 a seguinte redação:  
"Os investimentos de capital estrangeiro  
serão recebidos na forma de lei." 
Justificativa: 

Tal como está redigido no substitutivo do Relator, o Artigo 227 parece simplesmente “tolerar” os investimentos de 
capital estrangeiro no país quando diz eles “ serão admitidos” É entendimento que estes investimentos devem 
ser regulamentados pela lei e que portanto na forma desta serão recebidos.  
Parecer:   

   A Emenda do nobre Constituinte trata de uma questão puramente semântica, com cujo enfoque não 
concordamos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24611 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o Art. 227 pelo seguinte:  
Art. 227 - "O Capital estrangeiro poderá ser  
aplicado no Brasil, nas áreas e condições que a  
lei indicar. Enquanto não repatriado, estará  
sujeito ao mesmo regime tributário do capital  
nacional. A remessa de lucros, no entanto, ficará  
sujeita a proporções e prazos indicados pela lei e  
à tributação progressiva, na proporção das  
remessas, em relação ao total investido." 
Justificativa: 

O capital estrangeiro é essencial ao desenvolvimento econômico do País. Enquanto aqui reinvestido, deve ter o 
tratamento concedido às empresas nacionais. A sua repatriação e a remessa de lucros, porém, devem ser 
disciplinadas pela legislação ordinária.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada a intenção 
de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26670 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 227  
Dê-se ao Art. 227 a seguinte redação:  
Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
visando prioritariamente o desenvolvimento das  
regiões mais deprimidas do País, de conformidade  
com a lei complementar. 
Justificativa: 
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A proposta se justifica tendo em conta a necessidade de se direcionar o capital estrangeiro para as áreas 
consideradas de maior interesse pelo Governo brasileiro, entre as quais tem sido incluída a do desenvolvimento 
regional.  
De outra parte, o investimento estrangeiro se adequa a determinados programas regionais, como o de 
industrialização do Nordeste, apoiado pelo FINOR/SUDENE, podendo subsidiariamente contribuir para a 
absorção de modernas tecnologias industriais por parte do setor produtivo nacional; bem assim para a abertura 
de novos mercados para os produtos brasileiros.  
Seria, em síntese, uma alternativa válida para o financiamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas 
do País, especialmente do Norte e Nordeste.  
Parecer:   

   É bastante a menção quanto a ser imprescindível a admissão de capital estrangeiro de acordo com o interesse 
nacional. Quanto ao mais, especialmente em relação à sua alocação por região ou setor da economia, compete 
à lei ordinária definir no momento próprio, caso assim o exija o desenvolvimento nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26855 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 227  
TÍTULO VIII - Da Ordem Econômica e Financeira  
CAPÍTULO I - Dos Princípios Gerais, da  
Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica.  
Acrescente-se ao Art. 227, parágrafo único,  
com a seguinte redação:  
Art. 227 - ..................................  
Parágrafo único - A Lei estabelecerá regime  
especial com limites máximos de remessas ao  
exterior, a qualquer título, tornando obrigatória  
a divulgação das atividades e resultados das  
empresas. 
Justificativa: 

Tal como se preconiza o artigo em tela, ao qual ora se pretende adicionar parágrafo, serão admitidos os 
investimentos de capital estrangeiro no País. No entanto, é crucial afirmar-se que tais investimentos, benvindos 
por permitirem a obtenção de tecnologia avançada e o aporte de recursos financeiros necessários ao 
desenvolvimento econômico, tem a sua contrapartida, uma vez que esse capital alienígena quando se instala em 
qualquer país, escolhe setores de seu maior interesse, nos quais aliando capacidade financeira e gerencial, 
fatalmente obterá margem de lucros que poderá vir a torna-se excessiva, e que, portanto não forem limitadas na 
forma da lei, proporcionará o risco de acarretar uma descapitalização interna do país onde se aloja, com 
excessiva remessa de poupança ali formada, acabando por ter, assim, um efeito contrário ao desejado.  
Dessa forma faz-se necessário o estabelecimento de salvaguardas constitucionais que possam evitar tais 
aspectos especulativos e espoliativos à economia nacional.  
Parecer:   

   A emenda busca definir algumas diretrizes para uma futura legislação ordinária referente à situação do capital 
estrangeiro.  
O tratamento dado ao tema, pelo Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) parece mais adequado - 
estabelece simplesmente, que cabe à legislação ordinária disciplinar todos os aspectos referentes a 
investimentos de capital estrangeiro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27281 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
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Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 227  
Dê-se ao artigo 227 a seguinte redação:  
"Os investimentos de capital estrangeiro  
serão recebidos na forma de lei." 
Justificativa: 

Tal como está redigido no substitutivo do Relator, o Artigo 227 parece simplesmente “tolerar” os investimentos de 
capital estrangeiro no país quando diz eles “ serão admitidos” É entendimento que estes investimentos devem 
ser regulamentados pela lei e que portanto na forma desta serão recebidos.  
Parecer:   

   O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos constantes do texto do Projeto de Constituição 
(Substitutivo); quanto a forma dada, preferimos a redação incluída no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27544 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 227  
Dê-se ao art. 227 a seguinte redação:  
"Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão disciplinados em lei  
específica":  
§ 1o. - O montante das remessas de lucros  
para o exterior nunca será superior, anualmente, a  
10% (dez por cento) do valor real do capital  
estrangeiro investido.  
§ 2o. - A lei regulará os meios e formas de  
nacionalização de empresas estrangeiras nocivas ou  
inconvenientes ao desenvolvimento econômico do País". 
Justificativa: 

Estabelece diretriz fundamental para a lei que regulará os investimentos estrangeiros, limitando de forma precisa 
a remessa de lucros e evitando a crescente sangria de nossas riquezas.  
Parecer:   

   É pertinente ao texto constitucional estabelecer os preceitos globais relativos aos influxos de capitais externos 
à economia brasileira.  
Entretanto, não lhe é compatível as normas relacionadas com a definição e estipulação de limites para as 
remessas de fluxos monetários do exterior e com a demarcação de áreas e setores prioritários ou vedados às 
empresas de capital estrangeiro. Ao contrário, tais definições dependem e vinculam-se sobretudo a objetivos e 
diretrizes de política econômica, de natureza dinâmica e, assim, própria da legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28269 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa ao Artigo 227 do  
Substitutivo do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Artigo 227 a seguinte redação:  
Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma de lei, localizando-se  
preferencialmente em regiões onde a renda "per  
capita for inferior à média nacional. 
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Justificativa: 

Os investimentos estrangeiros têm sido uma das causas dos desequilíbrios regionais. Com a maioria deles 
necessitam de alguma legislação especial para atraí-los, têm sempre procurado os Estados onde o poder político 
é mais forte e, portanto, onde o poder reivindicatório é maior. Entre 1955 e 1960, de acordo com a instrução 113, 
foram investidos US$ 484.715.000,00, recebendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 92,3%% desse 
valor.  
Essas inversões têm se mantido em torno de US$ 750 milhões nos últimos anos, trazendo uma poupança 
adicional, para as regiões mais ricas, que está aumentando cada vez mais o descompasso entre as regiões.  
Com a conversão da parte da dívida em investimento de risco, uma extraordinária poupança adicional será 
canalizada para o País, equivalente a 12% de todo o PIB nacional. E necessário que esse investimento seja 
canalizado preferencialmente para as regiões menos desenvolvidas.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada a intenção 
de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28295 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao art. 227 a seguinte redação:  
Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro de caráter produtivo ou que introduzam  
tecnologia nova adequada ao País serão admitidos  
no interesse nacional e disciplinados na forma da lei. 
Justificativa: 

O objetivo é estabelecer o controle de investimento estrangeiro por parte do Congresso Nacional, que, em cada 
caso e de acordo com a evolução política, social e econômica do País, julgará de sua oportunidade e 
conveniência.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada a intenção 
de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28972 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: 227  
Acrescente-se parágrafo ao Art. 227  
"Art. 227 - ................................  
..................................................  
§ único - A lei disciplinará a remessa de  
lucros ao exterior, fixando limites que assegurem  
o reinvestimento em favor do desenvolvimento  
econômico nacional". 
Justificativa: 

A remessa de Emenda por parte de remessa de capital estrangeiro tem represe de uma válvula de evasão de 
riqueza de graves prejuízos à economia de nosso País. 
Impõe-se que a lei determine limites cumpre de permitir o revestimento de lucros onde eles foram generosa entre 
obtidos com a contribuição nacional.  
Parecer:   

   A emenda representa contribuição importante ao Projeto de Constituição, embora se limite apenas à remessa 
de lucros ao exterior. Parece mais adequado que a idéia de disciplinamento se estenda a todas as faces de 
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atuação das empresas  estrangeiras.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30185 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 227  
Dê-se ao artigo 227 a seguinte redação:  
"Os investimentos de capital estrangeiro  
serão recebidos na forma da lei." 
Justificativa: 

Tal como está redigido no substitutivo do Relator, o Artigo 227 parece simplesmente “tolerar” os investimentos de 
capital estrangeiro no país quando diz eles “ serão admitidos” É entendimento que estes investimentos devem 
ser regulamentados pela lei e que portanto na forma desta serão recebidos.  
Parecer:   

   A Emenda do nobre Constituinte trata de uma questão puramente semântica, com cujo enfoque não 
concordamos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30821 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do  
relator Título VIII - Capítulo I.  
Substitua-se o Art. 227 pelo seguinte:  
Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos quando convenientes ao  
interesse nacional.  
§ Único - A lei regulará os investimentos  
estrangeiros determinando:  
1. Função supletiva do capital estrangeiro;  
2. Regime financeiro especial, limite anual  
de remessa de lucros, juros, dividendos,  
assistência técnica, empréstimos, e direitos sobre  
patentes;  
3. Nacionalização dos excedentes das remessas  
de lucros;  
4. Limitação das áreas de atividade;  
5. Constituição do capital por títulos  
nominativos e publicidade da remessa de lucros  
para o exterior; 
Justificativa: 

A emenda procura disciplinar a atividade do capital estrangeiro para conformá-lo ao interesse nacional segundo 
as normas propostas no Projeto de Constituição oferecido pelo eminente jurista Prof. Pinto Ferreira da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (Arts. 38 e 39).  
Parecer:   

   É pertinente ao texto constitucional estabelecer os preceitos globais relativos aos influxos de capitais externos 
à economia brasileira.  
Entretanto, não lhe é compatível as normas relacionadas com a definição e estipulação de limites para as 
remessas de fluxos monetários do exterior e com a demarcação de áreas e setores prioritários ou vedados às 
empresas de capital estrangeiro. Ao contrário, tais definições dependem e vinculam-se sobretudo a objetivos e 
diretrizes de política econômica, de natureza dinâmica e, assim, própria da legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:32176 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Capítulo I do Título VIII  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado do Regime de Propriedade  
Do subsolo e da Atividade Econômica  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo I  
do Título VIII do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica E Financeira  
Capítulo I  
Dos princípios gerais, da intervenção do  
Estado, do regime de propriedade do subsolo e da  
atividade econômica  
Art. 175 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais  
VIII - pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para as empresas  
nacionais de pequeno porte.  
Título VIII  
Cont. Capítulo I  
Art. 176 - Será considerada empresa nacional  
a pessoa jurídica constituída e com sede no país,  
cujo controle decisório e de capital montante  
esteja, em caráter permanente, exclusivo e  
incondicional, sob a titularidade majoritária,  
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas  
no país, ou por entidades de direito público  
interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira  
de capital estrangeiro a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção no País, que não  
preencha os requisitos deste artigo.  
§ 2o. - As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção temporária.  
§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços, em  
igualdade de condições, o Poder Público dará  
tratamento preferencial à empresa nacional.  
Art. 177 - Os investimentos de capital  

estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
Art. 178 - A intervenção do Estado no domínio  
econômico e o monopólio só serão permitidos quando  
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necessários para atender aos imperativos da  
segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei.  
[...] 
Justificativa: 

Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática como 
surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se revelassem em 
toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das minucias casuísticas e, 
muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca, para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova 
consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e reguladoras às leis 
complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a 
liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem 
Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um 
renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascender a níveis de vida 
mais elevados.  
Parecer:   

A emenda, múltipla, refere o título VIII, Capítulo I do Substitutivo do Relator. Acrescenta expressões ao artigo 
226, parágrafo do artigo 234 (exclui do monopólio as refinarias em funcionamento do País), altera as redações 
dos parágrafos 3o. do artigo 236 e único do artigo 241, bem assim suprime o de número 242. No mais, 
repetindo-o, mantém o texto do Substitutivo do relator. Quanto a este, embora tivéssemos mantido inalteradas 
inúmeras das suas formulações, boa parte dessas evoluíram no processo de negociação, em alguns casos 
substancialmente.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33280 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 227 do substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 227 Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados em lei específica, obedecidos,  
entre outros, os seguintes princípios:  
I - função supletiva do capital estrangeiro;  
II - regime especial, com limites de remessa  
de juros, dividendos, royalties, pagamentos de  
assistência técnica e bonificações, sendo  
obrigatória a divulgação pelas empresas das  
importâncias transferidas, em cada caso, para  
esclarecimento da opinião pública;  
III- a proibição de transferências a  
estrangeiro das terras onde existam jazidas,  
minas, outros recurso minerais e potenciais de  
energia elétrica;  
IV - os meios e formas de nacionalização de  
empresas de capital estrangeiro nos casos  
previstos nos planos de desenvolvimento aprovados  
pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 

Estabelece diretriz fundamental para a lei que regulará os investimentos estrangeiros, limitando de forma precisa 
a remessa de lucros e evitando a crescente sangria de nossas riquezas.  
Parecer:   

   O disciplinamento do investimento de capital estrangeiro, por lei, dependendo do momento, pode alcançar os 
mais variados aspectos, consoante as exigências do desenvolvimento nacional.  
Quanto ao texto constitucional, além da menção à remessa de lucros, reinvestimento e repatriamento desses 
capitais, nada mais deve conter, pois um texto enumerativo em matéria dessa espécie, por mais preciso que 
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seja, não prevê muitas das mudanças que só o processo histórico traz a primeiro plano.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34002 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VIII a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator.  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS; DA INTERVENÇÃO DO  
ESTADO,  
DO REGIME DE PROPRIEDADE  
DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para as empresas  
de pequeno porte.  
Art. 226 - Será considerada empresa nacional  
a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital votante  
esteja, em caráter permanente, exclusivo e  
incondicional, sob a titularidade direta ou  
indireta de pessoas físicas domiciliadas no País,  
ou por entidades de direito público interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira  
de capital estrangeiro a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção no País, que não  
preencha os requisitos deste artigo.  
§ 2o. - As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção temporária.  
§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços o  
Poder Público dará tratamento preferencial à  
empresa nacional, na forma da lei.  
Art. 227 - Os investimentos de capital  

estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
[...] 
Justificativa: 

As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de mérito do tema, 
as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização 
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adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados, tendo em vista o Substitutivo do 
ilustre Relator.  
Parecer:   

   Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação como está proposta, não seja 
incluída na sua integridade.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34489 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   

   Título VIII  
Capítulo I  
Ordem Econômica  
Dê-se ao Capítulo I a seguinte redação:  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
v - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - busca do pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para a empresa  
de pequeno porte.  
Art. 226 - Será considerada empresa nacional  
a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital votante  
esteja, em caráter permanente, e exclusivo, sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas  
residentes e domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira  
de capital estrangeiro a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção no País, que não  
preencha os requisitos deste artigo.  
§ 2o. - A atividade das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégica para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderá ter proteção temporária, na forma da lei.  
§ 3o. - Na aquisição de seus bens e serviços  
o Poder Público dará conforme dispuser a lei,  
tratamento preferencial à empresa nacional.  
Art. 227 - Os investimentos de capital  

estrangeiro serão admitidos e disciplinados por lei.  
[...] 
Justificativa: 

É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto ajustado às aspirações nacionais.  
A emenda apresentada corresponde a uma simples revisão de sua proposta, após longa discussão com 
parlamentares diversos, com pessoas e entidades representativas da comunidade brasileira, com técnicos em 
legislação e com especialista no assunto.  
O conteúdo do texto do Relator foi praticamente mantido. Expressos ou artigos e parágrafos acasos suprimidos, 
correspondem a repetições ali contidas ou a incorporações em outros dispositivos, para economia do texto. As 
mudanças conceituais são pequenas e pouca numerosas.  
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Parecer:   

   Como expresso na própria justificação do autor, a Emenda em análise promove aperfeiçoamentos no texto do 
Relator, com supressões pertinentes de expressões, artigos e parágrafos repetitivos e desnecessários, sem 
incorrer, em grande parte, em mudanças conceituais, merecendo, assim, a nossa aprovação parcial nos termos 
do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34752 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 227, a seguinte redação:  
"Art. 227. Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos exclusivamente no  
interesse nacional e disciplinados na forma da lei.  
Parágrafo único. A lei dispõe sobre os lucros  
do capital estrangeiro, fornecendo seu  
reinvestimento no País e regulando sua remessa  
para o exterior." 
Justificativa: 

A redação sugerida é mais eficaz. Faz-se necessária a exclusividade do interesse nacional, bem como a 
regulamentação dos lucros advindos dos investimentos previstos no dispositivo.  
Parecer:   

   De fato, a redação proposta pela emenda para o disciplinamento dos investimentos de capital estrangeiro é 
mais adequada, assegurando-se plena eficácia da norma. A importância da estruturação de um novo padrão de 
financiamento na Economia brasileira justifica a necessidade de se disciplinar a questão de remessas de lucros 
ao exterior, buscando-se ampliar os reinvestimentos no País. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00237 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 201  
Acrescente-se o seguinte § 2o ao art. 201 do  
Projeto de Constituição (A), passando o atual  
parágrafo único a constituir o § 1o, e, em  
consequência, suprima-se o inciso V do art. 207  
Art. 201 ....................................  
§ 1o ........................................  
§ 2º.  A lei de que trata este artigo  
disciplinará especificamente a participação das  
empresas brasileiras de capital estrangeiro nas  
atividades de distribuição de combustíveis e  
lubrificantes, derivados do petróleo, e do álcool  
etílico hidratado, com vistas à fixação dos  
limites máximos de participação individual de cada  
empresa nas mencionadas atividades e à vedação de  
formação de oligopólios ou cartéis. 
Justificativa: 
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Esta emenda oferece um posicionamento mais real diante da tormentosa questão da distribuição de 
combustíveis no país. Não afasta a presença das companhias de capital estrangeiro mas delega à lei fixar um 
percentual máximo de participação nessa importante atividade comercial.  
Salienta-se que o pretendido monopólio, constante do projeto, vem recebendo inúmeras críticas dos setores 
responsáveis do país além de ter contra si a própria Petrobrás que, em tese, seria a maior beneficiária.  
Parecer:   

   Esta Emenda propõe a supressão do Inciso V do Art. 207, que determina o controle, pelas empresas nacionais, 
da  distribuição de derivados do petróleo e de álcool.  
Ao mesmo tempo, pretende introduzir parágrafo ao Art.201 determinando que Lei específica fixará os limites 
máximos de participação individual de cada empresa, vedando a formação de oligopólios e cartéis.  
Não concordamos com a proposta, uma vez que a empresa nacional, estatal e privada, tem plenas condições de 
absorver as mencionadas atividades, porém se vê impedida pela força do poder econômico das multinacionais 
do setor.  
A redação contida no texto do Projeto Constitucional está mais condizente com os anseios da maioria do povo 
brasileiro e atende á realidade econômica do País no estágio em que se encontra o processo de 
desenvolvimento econômico.  
Assim, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01794 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput" do artigo 201 a seguinte redação:  
Art. 201 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão estimulados no interesse  
nacional e disciplinados na forma da lei. 
Justificativa: 

Achamos por bem substituir o termo “admitido” por “ estimulados”, tendo em vista a redação proposta, colocar 
em dúvida a aceitação do capital estrangeiro no País, no interesse Nacional.  
Parecer:   

   A emenda substitui, no art. 201, o termo "admitidos" por "estimulados".  
O Projeto de Constituição admite o investimento de capital estrangeiro. Apenas submete-o a uma avaliação 
crítica, no interesse nacional. Desta forma, pelo contrário, não lhe é hostil. Desde que o aceita, reconhece a sua 
importância, como complemento da poupança nacional, e mais, pelo aporte gerencial e tecnológico que de modo 
geral o acompanha.  
O fato de ser estrangeiro o capital não quer dizer que devamos considerá-lo uniformemente. Sabemos por 
experiência que muitos desses capitais são especulativos e muita vez, o que é o mais grave, pretendem se dirigir 
a atividade em desacordo completo com os objetivos do desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01801 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 200  
Dê-se a seguinte redação à íntegra do artigo  
200 do Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, acrescentam-lhe parágrafos:  
Art. 200 - Considera-se empresa brasileira  
aquela legalmente constituída no País, e que nele  
tenha sua sede e administração.  
§ 1o. - Lei complementar definirá o conceito  
de empresa brasileira de capital nacional para  
efeito de possibilitar-lhe a concessão temporária  
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de benefícios e proteção especiais, para o  
desenvolvimento de atividades consideradas  
estratégicas à defesa nacional ou imprescindíveis  
ao desenvolvimento tecnológico do País.  
§ 2o. - O Poder Público dará tratamento  
preferencial à aquisição de bens e serviços  
produzidos no País, por empresas brasileiras.  
§ 3o. - A lei disciplinará os investimentos  

de capital estrangeiro, podendo incentivá-los no  
interesse nacional, assim como disporá sobre os  
lucros dele decorrentes, favorecendo seu  
reinvestimento no País e regulando sua remessa  
para o exterior. 
Justificativa: 

Esta proposição visa não só racionalizar o texto constante do Projeto da Constituição, sintetizando num único 
dispositivo assuntos correlatos, mas também, sem deixar de favorecer a empresa brasileira de capital nacional, 
reconhecer a importância da contribuição do capital estrangeiro para o desenvolvimento do Brasil.  
Parecer:   

   A emenda modifica a redação do art. 200.  
Considera empresa brasileira aquela legalmente constituída no País, e que nele tenha sua sede e 
administração.  
Em parágrafo, encaminha para a lei complementar o conceito  de empresa brasileira de capital nacional para 
efeito da concessão temporária de benefícios e proteção especiais, em atividades estratégicas à defesa nacional 
ou ao desenvolvimento tecnológico.  
O parágrafo 2o. trata das compras, pelo Poder Público, de bens e serviços produzidos no País por empresas 
brasileiras.  
O parágrafo 3o. refere aos investimentos de capital estrangeiro, a serem disciplinados por lei, bem assim   
incentivados no interesse nacional, dispondo também sobre, os lucros, favorecimento do reinvestimento no País 
e regulação  da sua remessa para o exterior.  
Não basta à empresa ser constituída no País para ser brasileira. É necessário, ao lado disso, que diversos 
outros fatores estejam presentes. Por outro lado, é sem dúvida admissível que a concessão de benefícios e 
proteção especiais à empresa nacional, pela sua característica de transitoriedade, seja por meio de lei. No 
entanto, o conceito de empresa nacional, por conter aspectos universais da questão, deve ser inscrito no texto 
constitucional.  
A aquisição de bens e serviços pelo Poder Público, com tratamento preferencial à empresa nacional, está, no 
Projeto de Constituição, definido dentro da metodologia que embasou o referido texto.  
Importante é, no que respeita aos investimentos de capital estrangeiro, distinguir o seu ingresso das condições 
de operacionalidade no País. Essa distinção é necessária para que se evitem os fluxos especulativos de capitais, 
bem assim a alocação inconveniente destes, até mesmo em atividades contrárias à saúde pública.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01988 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 201 e seu parágrafo a seguinte redação:  
"Art. 201 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
incentivados os reinvestimentos e regulada a  
remessa de seus lucros para o exterior, na forma  
de lei 
Justificativa: 

O texto previsto pretende disciplinar mais adequadamente as questões versadas nos preceitos alterados.  
Parecer:   

   A presente emenda dá ao artigo 201 e seu parágrafo nova redação, pela qual os investimentos de capital 
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional, incentivados os  reinvestimentos e regulada a remessa de 
seus lucros, na forma  de lei.  
Assim, retira ao texto a expressão "exclusivamente", que antecede "interesse nacional", enquanto a disciplina 
pela lei, desses investimentos, é substituída pela regulação da remessa de lucros, que o Projeto colocou em 
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parágrafo.  
Cabe observar existir uma diferença fundamental entre o ingresso do capital estrangeiro e a sua operação, que 
inclui lucros, reinvestimentos, etc.  
O Projeto da Comissão de Sistematização estabeleceu-a, enquanto a emenda ora sob análise deixa-a de lado.  
Há que examinar o investimento externo, pois nem todo ele é idêntico e mais, num plano mais alto, sobressai a 
questão da soberania nacional, que deve ser resguardada dos  capitais especulativos e também de alocações 
nem sempre convenientes.  
A reserva que levantamos é, portanto, de ordem metodológica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO VII 
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO 
E DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 
[..] 
Art. 201 - Os investimentos de capital estrangeiro poderão ser incentivados no interesse nacional e disciplinados 

na forma da lei, garantidos os direitos e as prerrogativas constitucionais. 
Parágrafo único - A lei disporá sobre os lucros do capital estrangeiro, favorecendo ser reinvestimento no País e 
regulando sua remessa para o exterior. 
[...] 

Assinaturas  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 
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62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 
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206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Lago 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

Justificativa:   

   O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. Tal objetivo, 
modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre iniciativa. Temos necessidade 
premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme e segura no texto constitucional, que 
garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste título estão ao mesmo tempo, projetados para os 
avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já incorporada ao 
nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre empresa como fator 
predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os parâmetros gerais do Estado nesse 
campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da aceitação de 
investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao desenvolvimento 
tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da propriedade do imóvel 
rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as exceções e as 
impropriedades. 

Parecer:   

   Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas (Art.1º. Resolução 
nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do PMDB e do disposto na 
emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; § 2º do Art. 
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202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos II, III, V, e seu Parágrafo 
único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), §§ 1º e 3º; 
Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; incisos I e IV do Art. 
206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 3º do Art. 
221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00944 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   

   Título VII - Da ordem econômica e financeira  
Capítulo I - dos princípios gerais, da  
intervenção do estado, do regime de propriedade do  
subsolo e da atividade econômica  
Artigo - 178  
------Suprima-se a expressão "e regulará a remessa  
de lucros", permanecendo a seguinte redação:  
Art. 178 - A Lei disciplinará, com base no  
interesse nacional, os investimentos de capital  
estrangeiro e incentivará os reinvestimentos. 

Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Indispensável nos parece que a lei que discipline os investimentos de capital estrangeiro quanto à remessa de   
lucros ao exterior, devido à importância da matéria e de seu alcance econômico.  
Pela rejeição da emenda. 
 

 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 172 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


