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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. 171. São consideradas:  

      I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 

administração no País;  

      II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em 

caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e 

residentes no País ou de entidades de direito público interno, entendendo-se por 

controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, 

de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades.  

      § 1º A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional:  

      I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades 

consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao 

desenvolvimento do País;  

      II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento 

tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos:  

 a) a exigência de que o controle referido no inciso II do caput se estenda às atividades 

tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de direito, do poder 

decisório para desenvolver ou absorver tecnologia;   

 b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e residentes 

no País ou entidades de direito público interno.   

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
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      § 2º Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial, 

nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional.  

 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-
322142-publicacaooriginal-1-pl.html  
 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00611 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE INCENTIVOS À EMPRESA DE CAPITAL NACIONAL,  
POR PARTE DO GOVERNO, À TECNOLOGIA BRASILEIRO, DANDO PRIORIDADE AOS  
SIMILARES NACIONAIS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO. 
   
   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:03011 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PELO ESTADO SEJA EFETUADA  
PREFERENCIALMENTE JUNTO ÀS EMPRESAS NACIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:03078 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO QUE DEFINA A EMPRESA NACIONAL, PARA FINS DE  
DIREITO, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03093 DT REC:05/05/87 

                                                      
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.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html
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:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA CONCEDENDO INCENTIVOS FISCAIS ÀS EMPRESAS NACIONAIS QUE  
SUBSTITUÍREM TECNOLOGIA ESTRANGEIRA POR PATENTE NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:04651 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DEFINA EMPRESA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:05011 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DEFINA EMPRESA NACIONAL E CONTROLE TECNOLÓGICO. 
   
   SUGESTÃO:05159 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DEFININDO EMPRESA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:05765 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE A DEFINIÇÃO DE EMPRESA NACIONAL E NORMA SOBRE A ORDEM  
ECONÔMICA. 
   
   SUGESTÃO:06767 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DEFINA EMPRESA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:06874 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DEFININDO EMPRESA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:07520 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM CONSIDERADAS EMPRESAS NACIONAIS AQUELAS EM QUE 80%  
(OITENTA POR CENTO) DO CAPITAL PERTENÇA A BRASILEIROS NATOS. 
   
   SUGESTÃO:08311 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DEFININDO EMPRESA NACIONAL, ENTRE OUTRAS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:08597 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   SUGERE NÃO SEJAM DISCRIMINADAS AS EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUÍDAS  
NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:08686 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SEJA PRIORITÁRIO, E QUE O  
ESTADO ASSEGURE ÀS EMPRESAS NACIONAIS O ESTÍMULO NECESSÁRIO E A  
RESERVA DO MERCADO INTERNO. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências 
públicas realizadas pela Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da 
Atividade Econômica está 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. 4º - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e com 

sede no País, na forma da lei, cujo controle decisório e de capital pertença a 

brasileiros.  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 24.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 3º - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis 

brasileiras e que tenha sua administração sediada no País. 

 

Consulte, na 16ª reunião da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do 

Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a votação 
do anteprojeto do relator. 

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

Suplemento, 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 

 

 

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/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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 SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO - VIIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 3º - Empresa nacional é aquela cujo controle de capital esteja 

permanentemente em poder de brasileiros e que constituída e com sede no País, 

nele tenha o centro de suas decisões.  

Parágrafo único - As empresas em setores aos quais a tecnologia seja fator de 

produção determinante, somente serão considerados nacionais quando, além de 

atenderem aos requisitos definidos neste artigo, estiverem, em caráter permanente, 

exclusivo e incondicional, sujeitas ao controle tecnológico nacional. Entende-se por 

controle tecnológico nacional o exercício, de direito e de fato, do poder para 

desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de 

produção. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 3º - Empresa nacional é aquela cujo controle de capital esteja 

permanentemente em poder de brasileiros e que constituída e com sede no país, 

nele tenha o centro de suas decisões.  

§ 1º - As empresas em setores aos quais a tecnologia seja fator de produção 

determinante, somente serão consideradas nacionais quando, além de atender aos 

requisitos definidos neste artigo, estiverem, em caráter permanente, exclusivo e 

incondicional, sujeitas ao controle tecnológico nacional.  

§ 2º - Entende-se por controle tecnológico nacional o poder de direito e de fato, 

para desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de 

produção.  

 

Consulte, na 17ª reunião da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da 

Comunicação, a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/6/1987, 

Suplemento, a partir da p. 127.  

Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 36.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

Art. 3º - Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída 

e com sede no País, cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
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relator e incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes 

e domiciliadas no País, ou por entidades de direito público interno.  

§ 1º - A lei poderá reservar o mercado interno para empresas nacionais nos 

setores considerados estratégicos, essenciais à autonomia tecnológica ou de 

interesse para a segurança nacional.  

§ 2º - Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento 

privilegiado à empresa nacional.  

 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 30.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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. 

  

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 

 

 
 
COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E DA COMUNICAÇÃO - VIII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 30 (Art. 3ºb) - É considerada nacional a empresa constituída no País, que nele 

tenha sede e centro de decisões, cujo controle acionário votante esteja 

permanentemente em poder de brasileiros.  

§ 1º - Os estatutos, os contratos de acionistas, de cooperação e de assistência 

técnica das empresas referidas no "caput" deste artigo não poderão conter 

cláusulas restritivas ao pleno exercício da maioria acionária.  

§ 2º - Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de produção, serão 

consideradas nacionais empresas que, além de atenderem aos requisitos definidos 

neste artigo, estiverem sujeitas ao controle tecnológico nacional em caráter 

permanente, exclusivo e incondicional.  

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
http://www6g.senado.gov.br/apem/search?keyword=%22empresa%20NACIONAL%22;docsPerPage=20;smode=advanced;f1-ANTEF=X;f2-comissao=8%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Fam%C3%ADlia,%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o,%20Cultura%20e%20Esportes,%20da%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://www6g.senado.gov.br/apem/search?keyword=%22empresa%20NACIONAL%22;docsPerPage=20;smode=advanced;f1-ANTEF=X;f2-comissao=8%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Fam%C3%ADlia,%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o,%20Cultura%20e%20Esportes,%20da%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o
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§ 3º - A lei definirá controle tecnológico nacional como o poder de direito e de fato 

de desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de 

produção.  

§ 4º - O Estado poderá denunciar a qualquer tempo os acordos de patentes, no 

interesse da soberania nacional.   

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 23.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Nota: Os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos 

demais membros da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 

Ciência e Tecnologia e da Comunicação.  

Consulte o volume 206, disponível em:  

Anteprojeto da Comissão - 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

206.pdf 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com 

sede no País, cujo controle decisório e de capital 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 - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para 

a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção 

temporária.  

§ 2º - As empresas de controle nacional terão preferência no acesso a créditos 

públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de bens e 

serviços ao poder público. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 48.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com 

sede no País, cujo controle decisório e de capital 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 - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para 

a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção 

temporária.  

§ 2º - As empresas nacionais terão preferência no acesso a créditos públicos 

subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços 

ao poder público. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 138.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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 

brasileiros domiciliados 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.  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 93.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 192 - 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 domiciliados 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 lei não criará discriminação ou restrição, obedecidas as diretrizes 

econômicas do Poder Executivo, entre empresas em razão da nacionalidade de 

origem de seu capital.  

§ 3º - Não se compreendem na proibição do § 2º, a proteção, as vantagens, os 

incentivos fiscais, os créditos subsidiados e outros benefícios destinados a 

fortalecer o capital privado nacional e melhorar suas condições de competitividade, 

previstas em lei. 

 

Discussão e votação: 

Destaques apresentados: nº 8361/87, referente à Emenda 24361; nº 0812/87; nº 

6452/87, referente à Emenda 34765; nº 0194/87, referente à Emenda 33288; nº 

5981/87, referente à Emenda 22506; nº 1854/87, referente à Emenda 30831;  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 2000. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 200. 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 de 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 lei instituirá programas destinados a fortalecer o capital nacional e melhorar 

suas condições de competitividade interna e internacional mediante:  

I - incentivos e benefícios fiscais e creditícios diferenciados;  

II - proteção especial às atividades consideradas estratégicas para a defesa 

nacional ou para o desenvolvimento tecnológico.  

§ 3º Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial 

à empresa nacional.  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 16. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02043, art. 200. 

 

Discussão e votação da Emenda do Centrão nº 02043. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/04/1988, a partir da 

p.9891. 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. A fusão foi aprovada. 

Requerimento de fusão de emendas e destaques para constar a expressão 

“complementar”.  A fusão foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 2061.  O destaque foi aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/04/1988, a partir da 

p. 9901. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 177. São consideradas:  

I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 

administração no País;  

II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em 

caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 

domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, 

entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu 

capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 

atividades.  

§ 1º A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional:  

I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver 

                                                      
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
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/234anc28abr1988.pdf
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atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao 

desenvolvimento do País;  

II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível para o 

desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos:  

a) a exigência de que o controle referido no inciso II do "caput" se estenda às 

atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de 

direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia;  

b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e 

residentes no País ou entidades de direito público interno.  

§ 2º Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial 

à empresa brasileira de capital nacional.  

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o Art. 177, conforme relatório 

geral, volume 299/298, página XII transcrito abaixo: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

ou 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

298.pdf 

 

Art. 177: Sem alterar o conteúdo, redistribuí a matéria versada 'no ""caput" e nos 

parágrafos por incisos. 

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 26.  

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

 

Discussão e votação: 

Requerimentos de destaque nº 270 e nº 1194, referente às emenda 00892 e 01555 

respectivamente. As emendas foram rejeitadas. 

Requerimento de destaque nº 966, referente à emenda 01446. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 1207, referente à emenda 01094. Retirado. 

Requerimento de destaque nº 720 (supressivo), retirado. 

Requerimento de destaque nº 1088, referente à emenda 00569. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 1140, referente à emenda 00890. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimentos de destaque nº 869 e 1244, referente à emenda 01245. A emenda 

foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 1269, referente à emenda 01244. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/08/1988, a partir da 

p. 13545. 

Requerimento de destaque nº 18, referente à emenda 01566. A emenda foi 

aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/08/1988, a partir da 

p. 13735. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/302anc29ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/303anc30ago1988.pdf
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FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 171. São consideradas:  

I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 

administração no País;  

II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em 

caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 

domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, 

entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu 

capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 

atividades.  

§ 1º A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional:  

I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver 

atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao 

desenvolvimento do País;  

II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível para o 

desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos:  

a) a exigência de que o controle referido no inciso II do "caput" se estenda às 

atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de 

direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia;  

b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e 

residentes no País ou entidades de direito público interno.  

§ 2º Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, 

nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional. 

 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas.  

 

Na Comissão de Redação, foi discutido e rejeitado destaque nº 180 para o § 2º do 

art. 171.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B, p. 

186. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 171. São consideradas:  

I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 

administração no País;  

II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em 

caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 

domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, 

entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu 

capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 

atividades.  

§ 1º A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional:  

I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver 

atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao 

desenvolvimento do País;  

II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos:  

a) a exigência de que o controle referido no inciso II do "caput" se estenda às 

atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de 

direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia;  

b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e 

residentes no País ou entidades de direito público interno.  

§ 2º Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, 

nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional.  

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

§1º, inciso II.  

  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA. 
 
   
   EMENDA:00007 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir no art. 6A04 a palavra  "efetivamente", e a expressão "outras empresas  nacionais", 
passando sua redação a ser a seguinte:  
"Empresa nacional, para os fins de direito, é  aquela constituída e com sede no País, cujo  
controle decisório e de capital pertence efetivamente a brasileiros ou outras empresas nacionais, na 
forma da lei." 
Justificativa: 
Como se demonstrou claramente nas discussões da Subcomissão, a participação majoritária no 
capital e as disposições estatutárias ou do contrato social das sociedades não asseguram, de fato, o 
controle de empresas. 
Com efeito, contratos comerciais e de assistência técnica podem transferir a terceiros, 
acionistas/quotistas ou não, o controle real das empresas. Por isso, cumpre exigir que tais controles 
pertençam efetivamente a brasileiros e, naturalmente, também a empresas nacionais, para poder 
incluir as subsidiárias. 

                                                      
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://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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Parecer:   
   Não acolhida.  
Apesar de a emenda ter o mérito de querer assegurar o controle brasileiro daquelas empresas 
denominadas empresas nacionais, não adianta incluir a palavra "efetivamente", pois reflete um 
julgamento subjetivo de difícil precisão.  
Por outro lado, parece procedente explicitar que o controle decisório da empresa nacional esteja nas 
mãos de brasileiros ou empresas nacionais, para incluir as subsidiárias. 
   
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Incluam-se dois parágrafos ao artigo 6A05:  
"Art. 6A05. ................................  
§ 1o. Em igualdade de condições ,dar-se-á preferência à empresa privada nacional.  
§ 2o. Em igualdade de condições, entre empresas nacionais, dar-se-á preferência às empresas de 
menor porte, das regiões menos desenvolvidas do país e que absorvam maior contingente de mão-
de-obra." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A preferência propugnada já se encontra definida no artigo correspondente do Anteprojeto. O 
tratamento diferenciado e favorecido às empresas nacionais, seu alcance e natureza  será objeto de 
lei ordinária, não cabendo detalhar a nível constitucional. 
   
   EMENDA:00058 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A05 a seguinte redação:  
"Art. 6A05. A empresa nacional terá proteção  do Estado, na forma da lei." 
Justificativa: 
A nova redação elimina os problemas que adviriam quando da fase regulamentar em lei ordinária, 
uma vez que a proteção do Estado poderá ser mais ampla do que o dispositivo proposto no 
anteprojeto.  
A amplitude de atuação que é própria da lei ordinária será adequada às necessidades futuras das 
sociedade.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
O texto original defende melhor a empresa nacional, criando de imediato, sem necessidade de lei, 
tratamento diferenciado para a mesma, no que concerne às compras governamentais e a concessões 
de incentivo. 
   
   EMENDA:00084 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   DELFIM NETTO (PDS/SP) 
Texto:   
   Art. 6A04 Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e com sede  
no País, na forma da lei, cujo controle do capital votante pertença a brasileiro, nato ou naturalizado. 
Justificativa: 
Esta redação procura não proporcionar margens de dúvida para interpretações que venham a 
prejudicar empresas legitimamente nacionais, e mesmo estatais, em função de acordos que 
necessitam para ter acesso a novas tecnologias.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A definição contida na proposição restringe a conceituação de nacional ao controle do capital votante 
que, sabidamente, não assegura o efetivo controle, por nacionais, do empreendimento. Daí porque na 
conceituação estabelecida pelo relator em seu anteprojeto foi incorporado, de forma explícita,  o 
controle decisório. 
   
   EMENDA:00085 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DELFIM NETTO (PDS/SP) 
Texto:   
   Art. 6A05. A Lei dispensará igual tratamento as empresas legalmente constituídas no País.  
Parágrafo 1o. À empresa privada nacional poderá ser dispensado tratamento diferenciado no  
que concerne aos incentivos financeiros, na forma da lei.  
Parágrafo 2o. Os investimentos de capital estrangeiros não serão admitidos nas áreas especificadas 
em lei.  
Parágrafo 3o. A lei garantirá às empresas já em atividade econômica, justa indenização e prazo para 
se enquadrarem nas exigências da lei. 
Justificativa: 
A nova redação procuraria introduzir a regra de igual tratamento, prevendo as exceções a serem 
expressas em lei, englobando dispositivos que estão previstos no Anteprojeto nos Artigos 6A05 6A06 
e 6A07, e respectivos parágrafos.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
1) Preliminares:  
A emenda atenta contra o disposto no § 2o. art. 23 do Regimento Interno, na medida em que trata 
simultaneamente sobre:  
a) o tratamento diferenciado à empresa nacional;  
b) o princípio de que o capital estrangeiro subordina-se ao interesse nacional, na forma da lei;  
c) o princípio que atribui à lei a capacidade de disciplinar o enquadramento dessas empresas às 
exigências da lei e indenizações.  
Trata-se, como se vê, de matéria que diz respeito a dispositivos não correlatos, abordados na mesma 
emenda, o que é vedado nos precisos termos do Regimento.  
2) No mérito:  
A emenda é contraditória na medida em que estabelece o princípio da igualdade de tratamento no 
caput do artigo, para negá-lo nos parágrafos 1o. e 2o. do mesmo artigo.  
3) No que tange à técnica legislativa:  
O parágrafo 3o. não se reporta ao seu caput e sim à matéria de que é objeto o parágrafo 2o.,e 
deveria a este fazer remissão ou ser apresentado como sua alínea.  
A precisão constitucional, e creio que a intenção do legislador, imporia que ao texto do parágrafo 2o. 
fosse dada a seguinte redação:  
"Os investimentos de capital estrangeiro não serão admitidos em áreas que a lei especificar" e não no 
tempo passado "nas áreas especificadas em lei", que acreditamos não ser o propósito da emenda.  
Pelas razões, negamos acolhimento. 
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   EMENDA:00091 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 6AD4 pelo seguinte:  
"§ Empresa nacional, para todos os efeitos de direito, é aquela constituída de capital integralmente 
brasileiro." 
Justificativa: 
A emenda visa a evitar qualquer burla do conceito de nacionalidade brasileira às empresas para as 
quais é exigido esse requisito. O anteprojeto insiste em atribuir nacionalidade brasileira a empresas 
com participação de capital de multinacionais, para que estas tenham direito aos financiamentos dos 
bancos oficiais, em igualdade de condições com as empresas brasileiras.  
Essa fraude que transferiu para empresas multinacionais grandes somas de recursos financeiros não 
deve permanecer num país pobre como o nosso e vítima já de tantas sangrias internacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda é sobremodo restritiva. A participação da poupança externa, sob controle associativo 
nacional, tal como proposto no anteprojeto, mantém a "variável" capital sob dependência decisória 
interna. 
   
   EMENDA:00114 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 6A10 o seguinte parágrafo:  
"A lei reservará o mercado interno para empresas nacionais nos setores considerados estratégicos 
essenciais à autonomia tecnológica ou de interesse para a segurança nacional." 
Justificativa: 
Entre os objetivos nacionais destaca-se a capacitação tecnológica. No caso brasileiro, esta pode ser 
vista com uma “indústria nascente”, merecedora de proteção. No entanto, conforme vários 
economistas já demonstraram, a proteção à tecnologia nacional passa, necessariamente, pela 
proteção aos produtos aos quais esta se incorpora e por restrições á importação de tecnologia 
competitivas.  
Se, conforme sugere a teoria e a prática comprova, as firmas multinacionais tendem sempre a 
realizar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento junto às suas casas matrizes ou grandes 
filiais nos países avançados, a constituição de uma capacidade tecnológica própria passa pelo 
estabelecimento de um setor produtivo sob controle nacional. Neste sentido, em setores 
internacionalmente dominados por firmas multinacionais, a reserva de mercado nacional para firmas 
locais constitui parte essencial da estratégica para dominar a tecnologia no país.  
Nos países que já lograram uma capacitação científica e tecnológica, em todas as épocas de 
transformação da base técnica, da Revolução Industrial aos dias de hoje, o Estado assumiu um papel 
fundamental na constituição da capacitação científica e tecnológica nacional, atuando na pesquisa e 
desenvolvimento e na formação de recursos humanos por instituições públicas, fomentando a 
capacidade industrial e tecnológica nas empresas privadas e protegendo as empresas locais por sua 
política de compras e de comércio exterior.  
Assim, não se trata aqui de xenofobia ou preconceito mas de reconhecimento de fatos e 
comportamentos econômicos, dotados de racionalidade específica, que o país tem o dever de utilizar 
em seu proveito.  
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É neste sentido que a reserva de mercado deve ser entendida. Trata-se de utilizar de forma soberana 
um dos principais recursos de que dispõe o país para fomentar o seu desenvolvimento e atingir 
objetivos nacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A proposição do nobre e experiente parlamentar Hélio Duque, foi atendida de forma mais ampla no 
art. 6a07, do ante projeto.  
Embora perseguindo o mesmo propósito a redação que apresentamos responde os problemas 
implícitos na definição de "setores estratégicos essenciais" e "autonomia tecnológica".  
O texto que propomos permite que, a qualquer tempo a lei reserve o mercado nacional para 
empresas nacionais , na conformidade da vontade democraticamente manifestada pela sociedade. 
   
   EMENDA:00115 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 6A04 do capítulo da ordem econômica, o seguinte parágrafo:  
"§ 1o. Em setores considerados, na forma da lei, intensivos em tecnologia, exige-se também, da  
empresa, o controle tecnológico, entendido como o exercício da capacidade de gerar, adquirir,  
negociar, transferir, e variar a tecnologia de produto e de processo de produção." 
Justificativa: 
O extraordinário avanço científico e tecnológico observado, nas últimas décadas, em escala mundial 
e sua consequente incorporação nos processos produtivos, tem proporcionado importantes 
alterações, entre outras, nas formas de organização e controle das empresas produtivas. 
Assim, o conceito tradicional de empresa nacional, que é aquele utilizado pelo relator do Art. 6A04 de 
sua proposta, mostra-se insuficiente para os estratégicos setores intensivos em tecnologia. 
Para estes, o simples controle decisório e de capital em poder de brasileiros não significa um controle 
nacional, quando decisões sobre a tecnologia podem se encontrar em outra esfera. 
Propõe-se, então, qualificar o conceito de empresa nacional no que se refere àquelas que façam 
parte de setores considerados, na forma da lei, intensivos em tecnologia para que fique explicitada a 
inclusão no conceito de controle decisório, o controle de tecnologia entendido como o exercício da 
capacidade de gerar, adequar, negociar, transferir e variar a tecnologia do produto e do processo de 
produção. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
Sabidamente o controle da tecnologia, assim como o de mercado, constituem fatores que levam ao 
efetivo controle de empreendimentos, independentemente da participação no capital. E, justamente, 
incorporando tal constatação, a definição contida no anteprojeto estabelece o controle decisório 
como condição básica para a caracterização de empresa nacional. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 6A04 do anteprojeto do relator a seguinte redação:  
"Art. 6A04. Empresa nacional é aquela constituída no País, na forma da lei brasileira." 
Justificativa: 
A economia brasileira sempre procurou absorver recursos e poupanças externas mediante estímulo 
não discriminatório ao capital. O momento social que ensejou tal opção continua presente: gerar 
desenvolvimento, emprego e riqueza compartilhada em escala nacional. Destarte, torna-se contrário 
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ao interesse geral definição discriminatória que iniba o fluxo internacional de investimento para o 
País. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A definição contida na proposição restringe a conceituação de nacional ao simples fato de ser 
constituída no País. É por demais conhecido que o controle de um empreendimento requer o controle 
de variáveis fundamentais, como tecnologia, capital, mercado, etc. 
   
   EMENDA:00131 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. 6A04 a seguinte redação:  
"Art. 6A04 É considerada empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo capital  
pertença a brasileiros e que, constituída com sede no País, nele tenha o centro de suas decisões e  
controle do processo tecnológico." 
Justificativa: 
A conceituação torna mais precisa a forma de empresa nacional, evitando manobras e subterfúgios 
legais que visem burlar, por parte das multinacionais a proteção das empresas genuinamente 
nacionais.  
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 disciplina-lo, sem apelo a 
proposições muito rígidas no texto constitucional.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"Art. Haverá reserva de mercado a empresas nacionais em setores estratégicos da economia,  
tais como informática, biotecnologia, mecânica de precisão, química fina e outros definidos em lei." 
Justificativa: 
Necessário se faz proteger os interesses soberanos da nação, criando reservas de mercado, fora da 
ação predatória da concorrência cia estrangeira, naqueles setores que por incorporarem tecnologia 
de ponta, assumem papel de relevância no futuro de nossa independência econômica.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
O anteprojeto atende democraticamente à proposição. Ademais a natureza transitória da tecnologia 
não recomenda definições setoriais a nível de constituição; deverão, outrossim, a exemplo da 
informática, serem objeto de legislação ordinária, se e quando a sociedade julgar oportuno. 
 
EMENDA:00152 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB) 
Texto:   
Suprima-se  do artigo 6A04, do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenções  do 
Estado,  Regime  da  Propriedade  do  Subsolo e da Atividade Econômica, a  expressão.  "na forma  
da lei". 
Justificativa: 
O conceito e a definição da Empresa Nacional deve ser preciso e não pode ficar a mercê de 
eventuais textos de legislação ordinária. 
Parecer 
EMENDA No. 6A 0152-6 
Não acolhida. 
No anteprojeto  a  expressão "na forma da lei" diz respeito não ao conceito de empresa nacional, mas 
sim à necessidade de que a empresa seja constituída na forma da lei. 
A  clareza  do  texto não ganha com a retirada da expressão, embora o Relator reconheça que a 
redação poderá ser melhora 
   
EMENDA:00205 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir a redação do Art. 6A04 do anteprojeto pela seguinte:  
"Empresa nacional, para todos os efeitos de direito, é aquele cujo capital pertença  
integralmente a brasileiros". 
Justificativa: 
A discussão do tema da nacionalidade da pessoa jurídica, no plenário da Subcomissão e fora dele, 
reforçou a tese de que é necessário definir com clareza o que é, efetivamente, empresa nacional, 
empresa de capital estrangeiro e empresas de capital misto, nacional e estrangeiro, em preposições 
variadas. 
Desse debate conclui-se, naturalmente, que não se deve denominar de nacional a pessoa jurídica 
que tenha, por mínima que seja, a presença de capital estrangeiro em sua constituição. 
Além do aspecto lógico-semântico, essa clareza se impõe em vista da proposta, absolutamente 
correta, do nobre Relator quanto ao tratamento diferenciado a ser dispensado às empresas nacionais, 
no que concerne às compras governamentais e concessões de incentivos. Não cabe, obviamente, 
favorecer empresas que tenham capital estrangeiro, mesmo o que em proporção minoritária, 
porquanto, nesse caso, os benefícios contemplariam, ainda que parcialmente, os acionistas/quotistas 
alienígenas. 
Como se sabe, há inúmeros casos de empresas estrangeiras que, burlando a lei, conseguiram obter 
vantagens de bancos e instituições de fomento do País que eram destinadas privativamente às 
empresas genuinamente nacionais. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
O anteprojeto já considera o controle do capital por brasileiros como uma das condições para 
caracterizar a empresa nacional. Evita, por outro lado, privilegiar esse aspecto, ao reconhecer que, no 
mundo atual, o controle de uma empresa é definido não só pela posse da maioria do capital, mas 
também por aspectos tais como domínio tecnológico e acesso a mercados.  
O anteprojeto estabeleceu, portanto, uma definição mais ampla de empresa nacional, que a emenda 
não acrescenta qualquer vantagem ao interesse nacional. 
 
   EMENDA:00234 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
GUSTAVO DE FARIA (PMDB/ RJ)    
Texto:   
Dê-se ao art. 6A04 a seguinte nova redação: 
"São nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e que tem no País a 
sede de sua administração." 
Justificativa: 
1. Tradicionalmente, as Constituições brasileiras têm evitado definir tecnicamente correto para 

designar as pessoas jurídicas, é de que toda Constituição visa a generalidade de abrangência e a 
perenidade no tempo. E estes aspectos se chocariam com uma disposição que se referisse, 
respectivamente, a certa particularidade ocorrente apenas em determinados casos e que 
estivesse vinculada a um momento histórico circunstancial, como, no caso, a que condiciona a 
nacionalidade das sociedades ao seu controle decisório e de capital. E sintomático que a redação 
original não tenha definitivo os parâmetros que delimitem quando existia ou não o controle) que 
proporção do capital votante? Que proporção do capital total?). E que o controle das sociedades e 
critério cuja consideração só se justifica em casos excepcionais, em face de conjunturas muito 
especificas, como o evidenciam os dados da realidade histórica (assim, p. ex., no caso da 
informática, em que a lei que regula o respectivo mercado já o prevê), fixando-se, a cada caso, os 
parâmetros razoáveis, em função das circunstancias presentes. Não cabe, assim, introduzir na 
Constituição um critério que se sabe incompatível com a abrangência necessária e com a 
permanência no tempo.  

2. A segunda razão de porque as Constituições evitaram, até o presente, definir a nacionalidade das 
sociedades e que o sistema jurídico nacional desde 1940 se baseia num conceito (o do Decreto-lei 
2.627, reproduzindo na redação proposta como emenda) que tem mostrado atender plenamente a 
ambas as condições acima. É de aplicação geral, porque se ajusta a todo tipo de sociedade (ais 
que até mesmo incorporado na lei que rege as sociedades anônimas, que são a mais moderna e 
sofisticada forma de sociedade, e empregado, por analogia, em relação aos demais tipos de 
sociedade). E revela-se não afetando pelo tempo, do que o exemplo acima da a melhor evidencia. 
Portanto, se algum conceito faz jus a figurar na Constituição, há de ser o de que ora se trata. E, 
naturalmente (como a prática vem demonstrando ser o adequado), sempre que algum requisito 
acessório deva ser aplicado em acréscimo ao conceito geral de nacionalidade, as leis ordinárias o 
consagrarão, já que são destinadas justamente a legislar em face de casos específicos e 
conjunturais. O sistema então resultante, preservaria a unicidade tradicional do conceito de 
nacionalidade nas Constituições (assegurando, no tocante às sociedades, um conceito uniforme, a 
exemplo do disposto que todos os filhos nascidos no Brasil de pais por autores estrangeiros são 
brasileiros), o que visa evitar a miscelânea geral, multiplicada no tempo, que seria, e por cada 
ramo de atividade econômica.  

Parecer 
  Não acolhida. 
A definição contida na proposição restringe a conceituação de nacional ao controle de capital votante, 
que sabidamente não assegura o efetivo controle por nacionais do empreendimento. Daí porque na 
conceituação pelo relator em seu anteprojeto foi incorporado, de forma explícita, o controle decisório. 
 
   
   EMENDA:00248 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 6A04. 
Justificativa: 
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Esse artigo define a empresa nacional, "para todos os fins de direito". 
Entendemos que a definição de empresa nacional é tema que deve ser discutido no plano da 
legislação ordinária. Aliás, empresa nacional não tem uma acepção unívoca. Ora se considera a 
nacionalidade da empresa (sociedade) sob o prisma de sua sede, ora da lei segundo a qual foi 
organizada, ora do seu controle, ora do seu capital, conforme o fim que se tem em vista. Não há 
consenso na doutrina quanto à escolha de um critério único. 
Além disso, as leis devem evitar definições doutrinárias, segundo uma velha lição dos tratadistas. A 
lei tem fins práticos, e estes é que determinam a formulação de uma regra jurídica. 
A definição proposta pelo ilustre Relator é demasiado rígida, tanto mais que postulada “para todos os 
fins de direito”. 
Do ponto de vista prático, encerra uma discriminação contra as empresas de capital estrangeiro, 
organizadas no País. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
O espírito do anteprojeto é o de estabelecer uma clara demarcação da empresa nacional, com vista 
não apenas a promover o fortalecimento desse segmento produtivo, previsto como um dos princípios 
de ordem econômica, definidos no artigo 6A02, como também uniformizar os procedimentos dos 
vários órgãos de fomento existente no País. 
   
   EMENDA:00264 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   "Art. 6A04. Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e com sede  
no País, na forma da lei, cujo controle de capital votante pertença aos brasileiros." 
Justificativa: 
Propõe-se a substituição da expressão “controle decisório” por “controle de capital votante”, no Art. 
6A04 do Anteprojeto do Senhor Relator.  
A exclusão da expressão “controle decisório” justifica-se pelo fato de essa expressão propiciar 
interpretações excessivamente amplas, em todos os níveis de aplicação da lei, podendo até 
prejudicar empresas tradicionais e genuinamente nacionais.  
Com efeito, existem hoje inúmeras empresas genuinamente nacionais têm acordos de tecnologia ou 
associações de interesse sob a forma de “Joint Ventures”. Essas empresas, tal a abrangência da 
expressão “controle decisório, poderão vir a ser consideradas como não nacionais, numa 
interpretação do legislador ordinário e na aplicação do administrador público, através de portarias e 
outras normas. Não há hoje investidor estrangeiro que, mesmo não assumido o controle do capital, 
não queira se assegurar através de mecanismos de fiscalização e de acompanhamento da aplicação 
feita. Essas providências poderão ser consideradas como medidas de “controle da empresa”.  
O objetivo da emenda, ao deixar explícito que é o controle do capital votante que define a empresa 
nacional, consiste em deixar bem definido o seu conceito, de modo que empresas atualmente 
consideradas como nacionais não venham a ser prejudicadas.  
Basicamente, entendemos que, para a caracterização da EMPRESA NACIONAL, bastam os 
seguintes elementos: 
a) constituição no país;  
b) sede no país e,  
c) controle do capital em mãos de brasileiros.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A definição contida na proposição restringe a conceituação de nacional ao controle do capital votante, 
que sabidamente não assegura o efetivo controle, por nacionais, do empreendimento. Daí porque, na 
conceituação pelo relator em seu anteprojeto, foi incorporado, de forma explícita, o controle decisório. 
   
   EMENDA:00265 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   "Art. 6A05. A lei não fará distinções entre empresas legalmente constituídas no País.  
§ 1o. À empresa privada nacional, poderá ser dispensado tratamento diferenciado no que concerne  à 
concessão de incentivos financeiros, na forma da lei.  
§ 2o. Os investimentos de capital estrangeiro não serão admitidos quando contrariarem o interesse 
nacional na forma da lei.  
§ 3o. A lei disporá sobre empresas de capital estrangeiro, disciplinando seus fluxos monetários  
e financeiros e, em função do interesse nacional, sua destinação econômica." 
Justificativa: 
1°) A aspiração do povo brasileiro é o bem-estar e a paz social. Para atingir esses objetivos, é 
indispensável que o desenvolvimento nacional seja acelerado.  
2°) Ocorre, entretanto, que o Brasil não dispõe de poupança interna suficiente par4a propiciar um 
desenvolvimento nacional adequado. Necessita, portanto, da cooperação e participação de capital 
estrangeiro.  
3°) Assim, não se deve criar mais desestímulos do que os atualmente existentes.  
Além de ser tradicional em nosso direito constitucional o princípio da igualdade de todos perante a lei, 
o atual Estatuto do Capital Estrangeiro (Lei 4131 de 03.09.62), no seu Art. 2° consagra princípio de 
igualdade em relação ao capital nacional, vedando quaisquer discriminações não previstas nessa lei.  
4°) O texto proposto pelo Relator (Art. 6A06) simplesmente inverte o sistema atual, tratando o capital 
estrangeiro como exceção, constituindo um retrocesso.  
5°) Mesmo no regime atual, na prática o princípio da igualdade não vem sendo respeitado em leis 
ordinárias, regulamentos e portarias, criando uma série de discriminações e restrições cuja natureza 
muda a cada instante, e é diferente para cada caso.  
6°) A fim de resguardar o princípio da igualdade, e evitar discriminações múltiplas e instituíeis a 
qualquer tempo, propomos a reformulação do texto do Senhor Relator.  
No texto que propomos os investimentos, o capital estrangeiro somente não serão admitidos quando 
contrariarem interesse nacional (§ 2° da nossa proposta).  
A emenda sugerida destina-se a criar um regime de estabilidade que favoreça o investimento do 
capital estrangeiro necessário ao nosso desenvolvimento.  
É evidente que a disciplina do capital estrangeiro terá de ser feita, o que deve ser deixada ao 
legislador ordinário.  
7°) Quanto ao Art. 6A05 do texto do Senhor Relator, suprimimos a referência às “compras 
governamentais”, por quanto essa diferenciação de tratamento trará, na prática, não somente uma 
discriminação aleatório, com todas as incertezas desestimuladoras do investimento de capital 
estrangeiro, mas também sério recrudescimento de atividades burocráticas, para controle e 
fiscalização.  
Entendemos que a empresa privada nacional deva merecer tratamento diferenciado no que concerne 
à obtenção de recursos, inclusive por meio de incentivos de natureza financeira, pois as empresas 
estrangeiras, de modo geral, contam com a sua matriz no exterior, para financiar as suas 
necessidades de capital.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
1) Preliminares:  
A emenda atenta contra o disposto no § 2o. art. 23 do Regimento Interno, na medida em que trata 
simultaneamente sobre:  
a) o tratamento diferenciado à empresa nacional;  
b) o princípio de que o capital estrangeiro subordina-se ao interesse nacional, na forma da lei;  
c) o princípio que atribui à lei a capacidade de disciplinar o enquadramento dessas empresas às 
exigências da lei e indenizações.  
Trata-se, como se vê, de matéria que diz respeito a dispositivos não correlatos, abordados na mesma 
emenda, o que é vedado nos precisos termos do Regimento.  
2) No mérito:  
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A emenda é contraditória na medida em que estabelece o princípio da igualdade de tratamento no 
caput do artigo, para negá-lo nos parágrafos 1o. e 2o. do mesmo artigo.  
3) No que tange à técnica legislativa:  
O parágrafo 3o. não se reporta ao seu caput e sim à matéria de que é objeto o Parágrafo 2o. e 
deveria a este fazer remissão, ou ser apresentado como sua alínea.  
A precisão constitucional, e creio que a intenção do legislador, imporia que ao texto do Parágrafo 2o. 
fosse dada a seguinte redação:  
"Os investimentos de capital estrangeiro não serão admitidos em áreas que a lei especificar" e não no 
tempo passado  
- "nas áreas especificadas em lei"- que acreditamos não ser o propósito da emenda.  
Pelas razões, negamos acolhimento. 
   
   EMENDA:00270 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"Empresa nacional é aquela cujo controle de capital esteja permanentemente em poder de  
brasileiros, sem qualquer restrição ao pleno exercício das prerrogativas inerentes a esse  
controle, e que constituída e com sede no País, nele tenha o centro de suas decisões." 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional a partir do controle do capital permanentemente em poder de 
brasileiros prevenirá distorções xenófobas como as que já foram propostas, de considerar empresa 
nacional só aquelas cuja tonalidade do capital esteja em mãos de brasileiros.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda não adiciona princípio novo à proposição contida no anteprojeto e cria a dificuldade relativa 
à expansão "permanentemente em poder" de interpretação complicada e difícil verificação. 
   
   EMENDA:00287 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A04 a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis 
brasileiras e que tenha sua administração sediada no País." 
Justificativa: 
A redação proposta atende melhor o espírito do anteprojeto, uma vez que consagra o conceito da 
legislação ordinária que vem vigorando no País através do tempo.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A definição contida na proposição restringe a conceituação de nacional ao controle de capital votante, 
que sabidamente não assegura o efetivo controle por nacionais do empreendimento. Daí porque na 
conceituação pelo relator em seu anteprojeto foi incorporado, de forma explícita, o controle decisório. 
   
   EMENDA:00295 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Onde couber:  
"Art. A empresa nacional tem prioridade na exploração dos setores da economia, com os mesmos  
direitos e facilidades concedidos à estrangeira." 
Justificativa: 
É preciso que se acabem favorecimentos e privilégios concedidos à empresa estrangeira, em 
detrimento da nacional. Esses favorecimentos e esses privilégios se refletiram no menor custo da 
produção, o que quer dizer que a empresa estrangeira não tinha concorrentes no mercado. A 
indiferença oficial em relação à empresa nacional contribuiu para que importantes setores da nossa 
economia caíssem em mãos de multinacionais. Temos de rever as posições. Temos de prestigiar a 
empresa nacional, como fator de fortalecimento da economia brasileira. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
Os artigos 6a04 e 6a05 do anteprojeto atingem plenamente os objetivos da emenda.  
E, salvo melhor juízo, é contraditório; como a empresa nacional terá prioridade, se tem os mesmos 
direitos e facilidades concedidos às empresas estrangeiras? 
   
   EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Art. Só poderão ser consideradas empresas nacionais aquelas em que 80% (oitenta por cento) do 
capital pertencer a brasileiros natos. 
Justificativa: 
O princípio acima consta da Legislação americana (AMERICAN BUY ACT).  
A sugestão procura corrigir o abuso generalizado de firmas ou sociedades organizadas no Brasil com 
maioria ou totalidade de capital estrangeiro (SHEL do Brasil, Stander Oil do Brasil) e congêneres que, 
para fraudar a Lei adotam a pseudo nacionalidade brasileira. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A proposta original está mais em acordo com a realidade e defende melhor o interesse nacional. Na 
caracterização da empresa nacional é o controle decisório o princípio fundamental. 
   
   EMENDA:00303 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Art. A lei poderá estabelecer diferença em favor dos nacionais quanto à atividade econômica." 
Justificativa: 
Desde as lutas pela independência, a defesa do emprego e da atividade econômica dos nacionais foi 
preocupação constante dos heróis que fundaram a Nação brasileira.  
Frei Caneca reclamou o privilégio do comércio para os brasileiros e Nunes Machado, que viria a 
morrer na Revolução Praieira de 1848, apresentou projeto nesse sentido à Câmara do Império.  
Diversas constituições brasileiras três legislado no sentido de proteger a atividade econômica dos 
nacionais: 
Art. 157 da Constituição de 1946: 
XI – Fixa a porcentagem de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão e nos 
estabelecimentos de determinados ramos do comércio e indústria.  
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Art. 72 da Constituição de 1891  
§ 17° b) As minas e jazidas minerais necessárias à segurança e defesa nacionais e as terras não 
podem ser transferidas a estrangeiros.  
Constituição de 1934: 
Art. 119 
§ As autorizações ou concessões de minas e jazidas serão confiadas exclusivamente a brasileiros. 
Art. 125  
Concessão de usucapião decenal a brasileiros. 
Art. 131 – É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, políticas ou noticiosas a estrangeiros.  
A responsabilidade principal, a orientação intelectual ou administrativa da imprensa política ou 
noticiosa será de brasileiros natos.  
Art. 132 – Dois terços dos proprietários, armadores, comandantes de navios nacionais e dos 
tripulantes devem ser brasileiros, assim como os práticos.  
Art. 133 – Salvo os profissionais liberais na data da Constituição e os casos de reciprocidade 
internacional, só brasileiros natos e naturalizados poderão exercer profissões liberais.  
Art. 134 – Privilégio do cônjuge brasileiro na sucessão de bens de estrangeiro no Brasil.  
Art. 136 – Nas empresas concessionárias de serviços públicos a maioria da diretoria será de 
brasileiros.  
Constituição de 1937 – Art. 51 – Os senadores serão brasileiros natos.  
Art. 143 
§ 1°) A concessão para exploração de minas só será concedida a brasileiros ou empresas 
constituídas por acionistas brasileiros.  
Art. 145 – Os bancos de depósito e as empresas de seguros só poderão ter acionistas brasileiros.  
Art. 146 – Só brasileiros administração as empresas concessionárias de serviços públicos.  
Art. 146 – Usucapião decenal para brasileiros.  
Art. 149 – Privilégio de armadores e tripulantes brasileiros.  
Art. 150 – Privilégio de brasileiro para o exercício de profissões liberais. 
Decreto-lei 1.202 de 08.04.39: 
Art. 35 –  
c) é proibido aos Estados e Municípios ceder ou arrendar qualquer área de terra por qualquer prazo a 
estrangeiros ou sociedades estrangeiras.  
Art. 40 – Só brasileiros natos ou naturalizados podem exercer funções ou cargos públicos.  
Decreto-lei n° 7.518 de 03.05.45: 
Art. 1°  
f) só brasileiros natos ou naturalizados podem exercer funções ou cargos públicos.  
Constituição de 1946  
Art. 153  
§ 1°) – As autorizações de recursos minerais, de energia elétrica ou concessões de minas serão 
conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no país, assegurada ao 
proprietário do solo preferência para a exploração.  
Art. 155 – A navegação de cabotagem para o transporte de mercadorias é privativa de navios 
nacionais.  
§ Único – Os proprietários, armadores e comandantes de navios nacionais, bem como 2/3 pelo 
menos dos seus tripulantes, devem ser brasileiros.  
Art. 156 – Os nacionais terão preferência para colonização.  
Art. 160 – É vedada propriedade de empresas jornalísticas, políticas ou noticiosas, assim como 
radiodifusão, a estrangeiros. Aos brasileiros caberá a responsabilidade principal delas e sua 
orientação intelectual e administrativa.  
LEI n° 2.004, datada de 03 de outubro de 53: 
A Lei 2.004, que estabelece o monopólio estatal do petróleo, dispôs que só brasileiros natos ou 
naturalizados poderiam ser acionistas ordinários da Petrobrás.  
Emenda Constitucional n° 01 de 17.10.69: 
Art. 97 – Os cargos públicos serão acessíveis a todo brasileiro que preencha os requisitos legais.  
Art. 168  
§ 1° - A exploração e aproveitamento de jazidas, minas, e determinados recursos minerais e energia 
hidrelétrica, dependerão de autorização e concessão federal na forma da lei, dada exclusividade a 
brasileiros ou a sociedade organizada no País.  
Art. 173  
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§ 1° - Privilégio aos proprietários, armadores, comandantes e tripulantes de navios nacionais.  
Art. 174 – A propriedade e administração de empresas jornalísticas de qualquer espécie, inclusive 
televisão e radiodifusão são vedadas a estrangeiros.  
§ 1° - A responsabilidade e a orientação intelectual e a administração das empresas mencionadas 
neste artigo caberão somente a brasileiros natos.  
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0303-1  
Não acolhido.  
O artigo 6a05 dispensa tratamento diferenciado à empresa nacional de forma mais abrangente e 
definitiva. 
   
   EMENDA:00305 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   "Art. 6A04. Considera-se empresa brasileira  
ou nacional aquela constituída sob as leis  
brasileiras e que tenha sua administração sediada  
no País e com a maioria dos dirigentes de  
nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado." 
Justificativa: 
O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no País não assegura a empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões são 
tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas.  
A ideia básica desta emeda é no sentido de dar oportunidade a nova geração de administradores que 
estão surgindo no Brasil e deve ocupar espaços no futuro para a defesa dos interesses nacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A proposta original está mais em acordo com a realidade e defende melhor o interesse nacional. Na 
caracterização da empresa nacional é o controle decisório o princípio fundamental. 
   
   EMENDA:00309 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. 6A04, que define "Empresa Nacional", a seguinte redação:  
"Empresa Nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída por acionistas brasileiros, na 
forma da lei, com sede no país, cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros." 
Justificativa: 
Desde a Constituição de 1934 a expressão "Sociedades Organizadas no País" tem permitido dúvidas 
e sofismas: CF/34, art. 119, § 1o e CF/37, art. 143, § 1o. Tantos que em 1942 foi necessário 
esclarecer, na Lei Constitucional nº 6, de 13 Mai 42, que eram as "empresas constituídas por 
acionistas brasileiros". A Constituição de 1946 manteve esse entendimento e enfatizou o conceito na 
expressão adverbial "exclusivamente" (CF/46, art. 153, § 1o ), que foi mantida na Carta de 1967 
(CF/67, art. 161, § 1o) e está vigente na Carta atual - art. 168, § 1º. Sendo intenção da Constituinte 
assegurar a nacionalização da economia, a adoção da proposta permitirá afastar todas as dúvidas 
que desde 1934 suscitam as expressões "Sociedades Organizadas no País", "Empresas 
'Organizadas no País" e "Empresa Nacional" . 
Parecer:   
   Não acolhida.  
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A proposta original está mais em acordo com a realidade e defende melhor o interesse nacional. Na 
caracterização da empresa nacional é o controle decisório o princípio fundamental. 
   
   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Modifique-se o artigo 6AD4, pela seguinte redação:  
"Art. 6AD4 "Empresa Nacional", para todos os efeitos de direito, é aquela constituída de capital 
integralmente brasileiro." 
Justificativa: 
A emenda visa evitar qualquer burla ao conceito de nacionalidade brasileira às empresas. O projeto 
insiste em atribuir nacionalidade brasileira a empresas com participação de multinacionais para que 
estar tenham acesso aos financiamentos dos bancos oficiais em igualdade de condições com as 
empresas brasileiras. Essa fraude não deve permanecer num País pobre como o nosso, vítima de 
tantas sangrias internacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A proposta original está mais em acordo com a realidade e defende melhor o interesse nacional. Na 
caracterização da empresa nacional é o controle decisório o princípio fundamental. 
   
   EMENDA:00349 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   modifique-se o artigo 6Ad4, pela seguinte redação:  
Art. 6AD4 "Empresa nacional, para todos os efeitos de direito, é aquela constituída de capital 
integralmente brasileiro." 
Justificativa: 
A emenda visa a evitar burla ao conceito de nacionalidade brasileira às empresas. O projeto insiste 
em atribuir nacionalidade brasileira as empresas com participação de multinacionais para que estas 
tenham acesso aos financiamentos dos bancos oficiais em igualdade de condições com as empresas 
brasileiras. Essa fraude não deve permanecer num País porem com o nosso, vitima de tantas 
sangrias internacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida.  
A proposta original está mais em acordo com a realidade e defende melhor o interesse nacional. Na 
caracterização da empresa nacional é o controle decisório o princípio fundamental. 
 
 

SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO - VIIIB 
 
   
   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 3o. do anteprojeto. 
Justificativa: 
Entendemos que os conceitos para serem atuais, devem ser dinâmicos. Tal dinamismo terá que 
obedecer às condições da vida moderna que são muito fluidas e, em certos casos, até voláteis.  
Desta forma, conceituarmos “Empresa nacional” na Constituição, corremos o risco de pecar 
duplamente: contra a perenidade que almejamos para nossa Carta Magna e, ao mesmo tempo, 
contra a dinâmica que o conceito de “Empresa nacional” deve incorporar. 
Parecer:   
   Não acolhida pois é fundamental a definição de empresa nacional para homogeneizar os conceitos 
hoje existentes. 
   
   EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 3o. do  
anteprojeto. 
Justificativa: 
Preliminarmente, entendemos que é parágrafo único e não § 1°. Não há primeiro sem segundo. 
Certamente, um descuido.  
Relativamente ao conteúdo, entendemos que este dispositivo soma requisito aos requisitos 
componentes do conceito do artigo 3°. Se propomos a supressão do principal, isto é, do artigo 3°, 
para sermos coerentes, devemos proceder da mesma forma quanto ao secundário, ou melhor,  
quanto ao parágrafo único.  
Parecer:   
   Não aceita por desfigurar o conceito de empresa nacional quanto ao controle tecnológico. 
   
   EMENDA:00067 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 3o. do Capítulo da Ciência e Tecnologia. 
Justificativa: 
O “caput” deste artigo já defini o que se vai entender como empresa nacional e a expressão “Centro 
de Decisões” abrange também os aspectos tecnológicos. A legislação ordinária incumbirá disciplinar 
a matéria, de acordo com o interesse nacional.  
Parecer:   
   Não aceita por desfigurar a definição de empresa nacional quanto ao controle tecnológico. 
   
   EMENDA:00068 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   "Dê-se ao parágrafo do artigo 2o. do Capítulo "Da Ciência e Tecnologia" a seguinte redação:  
"Satisfeita as exigências que assegurem pela adequação tecnológica e econômica aos objetivos  
visados, o Poder Público em todos os seus níveis e as empresas direta ou indiretamente por ele  
controladas, utilizarão preferencialmente bens e serviços produzidos ou oferecidos por 
empresas nacionais." 
Justificativa: 
A emenda objetiva proteger o mercado interno, na concorrência com produtos similar oferecido na 
empresa estrangeira, sem prejuízo do desempenho da máquina Governamental em todos os níveis.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente uma vez que se incluiu parágrafo colocando a capacitação tecnológica como 
critério de compras do Poder Público. 
   
   EMENDA:00081 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do § 1o. do artigo 3o. do anteprojeto, pela seguinte, ficando a primeira  
parte como § 1o. e o restante como § 2o.:  
"Art. 3o. ..................................  
§ 1o. As empresas em setores aos quais a tecnologia seja fator de produção determinante, somente 
serão consideradas nacionais quando, além de atenderem aos requisitos definidos neste artigo, 
estiverem, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sujeitas ao controle tecnológico 
nacional.  
§ 2o. Entende-se por controle tecnológico a autonomia da empresa nacional em relação a 
fontes externas da tecnologia de produto ou de processo de produção". 
Justificativa: 
O artigo de que se trata visa conceituar a empresa nacional no campo da tecnologia e, no parágrafo 
primeiro, procura amarrá-la no “controle nacional”, com o que concordo em gênero, número e grau.  
No que concerne entretanto à parte final do § 1° originário desse artigo, não poderia jamais 
concordar, posto que absolutamente radical e inteiramente divorciado da nossa realidade atual. Não 
posso conceber, por exemplo, que uma empresa, nesse campo, para ser nacional, tenha que 
“desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de produção” 
simultaneamente, quando ainda estamos dando os primeiros passos os primeiros passos nesse 
campo.  
A inserção deste dispositivo na nova Constituição significaria um golpe de morte em centenas de 
firmas nacionais que operam na área da tecnologia e que, por esse dispositivo, deixariam de ser 
nacionais.  
Estou convencido de que esse não é o caminho a ser seguido, porque, embora encerre muito 
patriotismo, é por demais drástico e cruel.  
Por essa razão é que apresento a presente emenda, com  a qual, no § 2°, procuro estabelecer que o 
controle tecnológico consiste na “autonomia da empresa nacional em relação às fontes externas da 
tecnologia de produto ou de processo de produção”. Com isso, ao contrário da concomitância contida 
na redação original, procuro estabelecer uma alternativa entre a tecnologia de produto e a tecnologia 
de processo de produção, ideia essa que me parece menos drástica e menos perigosa para as 
empresas que militam no setor de que se trata.  
Confio no espírito público e no patriotismo da eminente colega relator e espero merecer o apoio de 
meus nobres pares que integram essa subcomissão.  
Parecer:   
   Aceita no mérito com modificação da redação no parágrafo 2o. 
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   EMENDA:00105 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 3o.  
"Art. 3o. Empresa nacional é aquela cujo controle de capital esteja permanentemente em poder de 
brasileiros, sem qualquer restrição ao pleno exercício das prerrogativas inerentes a esse controle, e 
que constituída e com sede no País, nele tenha o centro de suas decisões." 
Justificativa: 
A nova redação dada ao artigo expressa com precisão as condições de controle necessárias à 
caracterização de empresa nacional, sem cair na redundância e na subjetividade existente no 
parágrafo suprimido, da redação original.  
Com a supressão do parágrafo 1° fica excluída à aberração jurídica de supor-se que possa existir 
legislação capaz de prevenir situações “de fato”, ou que situações “de fato”, intrinsecamente não 
comprováveis para fins de direito, possam ser objeto de controle do Estado sem o estabelecimento 
de um intolerável processo de arbítrio.  
Parecer:   
   Rejeitada porque não inclui o domínio tecnológico como condição para a empresa ser nacional. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 3o. do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"art. 3o. É considerada empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo capital  
pertença a brasileiros e que, constituída com sede no país, nele tenha o centro de suas decisões 
e controle do processo tecnológico". 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional contida no anteprojeto dá margem a que empresas com até 49% de 
capital estrangeiro sejam consideradas empresas nacionais. Na nossa opinião, essa brecha deve ser 
evitada, considerando-se como empresas nacionais aquelas cujo capital pertençam integralmente a 
brasileiros.  
Parecer:   
   Rejeitada por incluir o controle tecnológico como condição inequívoca para qualquer empresa, de 
qualquer área, ser considerada nacional. 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
"Art. 3o. Empresa nacional é aquela cujo controle da capital, de no mínimo 70%, 
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esteja permanentemente em poder de brasileiros e que constituída e com sede no País, tenha o 
centro de suas decisões." 
Justificativa: 
O acréscimo visa fixar o controle efetivo e amplo do processo decisório em poder de brasileiros, pois 
se trata de empresas de tecnologia avançada, sabiamente fundamental e estratégico ao 
desenvolvimento socioeconômico do País.  
Parecer:   
   Não acolhida por não ser necessário 70% de capital para se ter o controle do mesmo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 
   
   EMENDA:00060 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do artigo 18 do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte altere-se o  
artigo 3o. ao anteprojeto da Subcomissão dos Princípios da Ordem Econômica, para a 
seguinte redação:  
Art. Empresa Nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e com sede no país,  
na forma de lei, cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros.  
Parágrafo Único. O controle de capital mencionado no caput aplicar-se-á exclusivamente ao  
capital votante para o caso de empresas que tenham suas ações negociadas regularmente em 
Bolsas de Valores no país. 
Justificativa: 
É indispensável que seja diferenciada na Constituição a empresa nacional, para que possam ser 
corretamente conduzidas políticas voltadas para seu fortalecimento. Por outro lado, deve-se 
assegurar que o capital estrangeiro tenha seu espaço definido e sua atuação transparente e 
controlada.  
A definição proposta para a empresa nacional reabilita o artigo 4o do anteprojeto original do Exmo. 
Sr. Relator da subcomissão de Princípios Gerais, considerada adequada.  
Cuida, no entanto, de acrescentar a esta um parágrafo único, absolutamente necessário para não 
inviabilizar, via da inconstitucionalidade, as empresas de capital aberto e o próprio funcionamento das 
Bolsas de Valores. Tais empresas cumprem a elevada função de permitir a maior participação no 
lucro, possuem controles adicionais rígidos, mas não têm como comprovar, num dado momento, 
quem é proprietário de suas ações preferenciais. Nem é relevante tal demonstrativo, vez que esta 
parcela de capital não interage no controle decisório, que é de fato a questão fundamental do 
exercício da soberania nacional.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00132 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
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Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 3o., do  
anteprojeto aprovado pela subcomissão VI-a:  
"Considera-se empresa nacional aquela constituída no País, com a maioria do capital pertencente a 
brasileiros e por eles administrada". 
Justificativa: 
Entendemos que da forma como que está redigido o texto do referido artigo, há margem para 
interpretações diversas, podendo seus resultados serem contrários aos interesses do País. 
Achamos que o texto proposto pela presente emenda atende melhor aos interesses nacionais.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00134 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dar-se-á uma nova redação ao Art. 3o.  
Art. 3o. - Considera-se empresa nacional toda aquela que tenha o processo decisório em mãos de  
brasileiros. 
Justificativa: 
Não se pode, de forma alguma, dar igual tratamento as empresas brasileiras e as empresas de 
capital estrangeiro. Todos sabem que os mercados internacionais possuem leis que garantem 
privilégios as suas empresas. 
Não se trata de marginalizar as empresas estrangeiras, aqui sediadas, mas, trata-se de proteger o 
desenvolvimento da indústria nacional, proporcionando a elas condições de progresso. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00150 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 DE 
PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA: ART. 3o.  
Dê-se ao disposto que define EMPRESA NACIONAL a seguinte redação:  
Art. - Empresa Nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída por acionistas  
brasileiros, na forma da lei, com sede no país, cujo controle decisório e de capital pertença 
a brasileiros. 
Justificativa: 
E intenção da ANC assegurar a nacionalização da economia, a adoção da proposta permitirá afastar 
todas as dúvidas que suscitam as expressões "SOCIEDADES ORGANIZADAS NO PAÍS", 
"EMPRESAS ORGANIZADAS NO PAÍS" E "EMPRESA NACIONAL”. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00164 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 3o. do Anteprojeto Final da Subcomissão VIa, "Dos Princípios da 
Ordem Econômica", que define empresa nacional. 
Justificativa: 
O anteprojeto define como empresa nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que tenha 
sua administração sediada no País.  
O conceito de empresa nacional depende muito dos objetivos que a norma legal pretenda atingir. Às 
vezes, esse conceito pode e deve ser amplo, porque os interesses nacionais em jogo assim o 
exigem; outras vezes, caberia uma definição rígida, como ocorre no caso da atuação empresarial em 
regiões fronteiriças. É óbvio, pois, que a definição de empresa nacional não deve ficar registrada em 
normas de caráter constitucional rígida e incapaz de atender às múltiplas necessidades do legislador 
ordinário.  
Essas, as razões da Emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00169 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo 3o. do anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica passa a ter a 
seguinte redação:  
"Art. 6A03 - Empresa brasileira ou nacional é aquela constituída sob as leis brasileiras, que  
tenha sua administração sediada no País e cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros." 
Justificativa: 
O interesse nacional deve ser preservado a nível constitucional e o conceito da empresa nacional, 
que se inclui nos itens de nossa soberania, deve ser preciso para não permitir dúvidas quanto ao 
controle seu capital.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00176 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Princípios  
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, 
apresentamos as seguintes propostas:  
DA SOBERANIA ECONÔMICA  
[...] 
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Art. - É considerada empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo capital pertença a 
brasileiros e que, constituída com sede no País, nele tenha o centro de suas decisões e controle do 
processo tecnológico.  
Art. - Haverá reserva de mercado a empresas nacionais em setores estratégicos da economia, tais  
como informática, biotecnologia, mecânica de precisão, química fina e outros definidos em lei.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00190 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Artigo 3o. do Relatório da Subcomissão. de Princípios Gerais,  
Intervenção do Estado, Reg. da propr. do subsolo e Atividade Econômica:  
"Art. 3o. Considera-se empresa brasileira ou nacional, para todos os fins de direito, aquela  
constituída na forma da lei, com sede no País e cujo controle decisório e de capital pertença a  
brasileiros." 
Justificativa: 
O artigo se encontra redigido de forma a excluir o controle decisório e de capital da caracterização da 
empresa nacional. Procura conceituar a empresa brasileira a partir da localização de sua sede e 
constituição no País.  
Entendo ser uma conceituação que permitirá demasiada elasticidade interpretativa. Por essa razão, 
refuto a ideia aprovada naquela Subcomissão e proponho a presente emenda.  
Para ser nacional é necessário, indispensável e imprescindível que o controle da empresa esteja nas 
mãos de brasileiros. Qualquer outra conceituação constitucional que não contemple o controle 
decisório e de capital a brasileiros será o mesmo que editar uma convocação ao capital estrangeiro 
se instalar no Brasil, mais ainda do que já está, a explorar nossa mão de obra; passando-se 
legalmente por empresa nacional.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00223 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 3o.qc  
Art. 3o. Só será considerada empresa nacional para todos os fins de direito, aquelas cujo  
controle de capital pertença a brasileiros e que, constituída e com sede no País, nele tenha o  
centro e os objetivos de suas decisões. 
Justificativa: 
A definição proposta no anteprojeto, por vaga, permite a qualquer empresa ser considerada nacional. 
A definição proposta, busca definir com maior precisão o espaço e o campo da empresa nacional. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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   EMENDA:00234 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir no Art. 3o. do Relatório final do Relator da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do 
Estado, Regina da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.  
§ 1o. - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sua administração sediada no País, e com a maioria dos dirigentes de nacionalidade brasileira, 
Natos ou naturalizados. 
Justificativa: 
O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no país não assegura a empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões são 
tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas.  
A ideia básica desta emenda e no sentido de dar oportunidade a nova geração de administradores 
que estão surgindo no Brasil e deve ocupar espaços no futuro para a defesa dos interesses 
nacionais.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00235 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir no Art. 3o. do Relatório Final da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.  
§ 2o. - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e com sede no  
País, na forma da lei, cujo controle de capital votante pertença aos brasileiros. 
Justificativa: 
O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no País não assegura a empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões são 
tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas. 
A ideia básica desta emenda é rio sentido de dar oportunidade a nova geração de administradores 
que estão surgindo no Brasil e deve ocupar espaços no futuro para a defesa dos interesses 
nacionais. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00264 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Emenda relativa ao art. 3o. do relatório final da Subcomissão 06 A.  
Considerar-se-á empresa nacional aquela cujo capital pertença a brasileiros e que, constituída  
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com sede no País, nele mantenha o centro de suas decisões e o controle do seu processo 
tecnológico. 
Justificativa: 
A emenda tem como objetivo a conceituação clara e explícita do que seja "empresa nacional", para 
que se evitem os artifícios que o capitalismo dependente tem imposto aos países atrasados 
ensejando a transferência de capital nacional e a falta de controle do know-how por brasileiros. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00343 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto final da Subcomissão VIa, dos Princípios Gerais da Ordem  
Econômica, a seguinte redação:  
"Art. 3o. Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e sediada no  
País, na foram da lei, cuja participação majoritária com direito a voto no capital social pertença a 
brasileiros." 
Justificativa: 
O artigo 3° do Anteprojeto define como empresa nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua administração sediada no País. Ora, esses requisitos são insuficientes para definir a 
nacionalidade de uma empresa, que é dada, não pelo local onde ela é constituída e tem sede, mas 
pela solidariedade que ela demonstre com os interesses brasileiros. E a defesa desses interesses 
normalmente é exercitada por nacionais do País. Daí por que é fundamental estabelecer, como 
requisitos definidores da nacionalidade de uma sociedade, o exercício por brasileiros do controle das 
ações com direito a voto e, consequentemente, das decisões sociais.  
Essas as razões da Emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
EMENDA:00369  PARCIALMENTE APROVADA 
Fase: 
  E -  Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor: 
    GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto: 
Altera o artigo 3o. do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão 6A,  que  trata  dos  "Princípio         
Gerais,   Intervenção   do   Estado,   Regime   de Propriedade do Subsolo e da  Atividade  
Econômica, que passa a ter a seguinte redação: 
 Art. 3o. Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída  e  com  sede  no país,  
na  forma da lei, cujo controle decisório e de   capital   pertença,   intransferivelmente   a brasileiros,  
bem  como, obrigatoriamente, 2/3 dos trabalhadores nela envolvidos,  seja  de  cidadãos nacionais. 
Justificativa: 
A redação do artigo 3°, tal como está no anteprojeto aprovado, permite ao capital estrangeiro, que se 
instale no Brasil, até mesmo dispensando quaisquer parceiros brasileiros e ainda assim seja 
considerado como empresa nacional, o que é de uma ingenuidade que raia a desfaçatez e o 
entreguismo, não houvesse por trás dessa posição, aparentemente simplista, interesses e objetivos 
outros, subalternos que relegam a soberania e a segurança da Nação.  
No caso particular da mineração, é altamente preocupante o atual grau de concentração da produção 
mineral brasileira nas mãos do capital estrangeiro, que controla, apenas na área de minerais 
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metálicos, cerca de 44% da produção nacional, atingindo em alguns minérios, como o chumbo e o 
nióbio, este de alto grau estratégico e do qual o Brasil detém cerca de 96% das reservas mundiais, o 
controle da totalidade da produção nacional. Na área dos não metálicos, a situação é semelhante, 
atingindo em alguns casos, como o amianto, 100% da produção do País. No cômputo geral, cerca de 
36% da produção mineral brasileira está sob o controle de capitais alienígenas.  
Assim, levando em conta a condição não renovável do bem mineral, sua exauribilidade e o seu 
inequívoco caráter estratégico, a soberania nacional sobre tais recursos deverá estar resguardada de 
forma inalienável e imprescindível na próxima Constituição do Brasil, garantindo-se a sua 
administração por empresas realmente brasileiras, em benefício do seu povo e da Nação.  
Parecer 
  Acolhida parcialmente porque julgamos que parte  do  conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00384 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda no.  
Altera o art. 3o. do Anteprojeto.  
Art. 1o. - O art. 3o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. - Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo controle de 
capital pertença a brasileiros e que, constituído e com sede no País, nele tenha o centro de sua 
decisão. 
Justificativa: 
O artigo terceiro do Anteprojeto possui todo grau de simulação e malícia, com o escopo de confundir 
a verdadeira empresa nacional.  
Trata-se, outrossim, de agressão ao bom senso jurídico, pois o simples fato de uma empresa 
constituída sob as leis brasileiras não a caracteriza, sob vários aspectos, empresa nacional.  
Aliás, seria o absurdo de se reconhecer nacional uma empresa cujo capital, parcial ou totalmente, 
seja controlado por estrangeiro, pelo simples fato de ter sido constituída a égide da lei brasileira.  
Tão fortes os exemplos de que se valem as multinacionais para burlar a figura arquétipo da empresa 
nacional.  
A prevalecer o artigo toda empresa poderá ser considerada nacional, mesmo quando seu capital 
controlado por estrangeiro.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00439 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A03 da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime  
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica (6A), a seguinte:  
Art. 6A03 - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela cujo controle de capital  
esteja permanentemente nas mãos de brasileiros e que, constituída no país e com sede nele, aí 
tenha o seu centro decisório.  
§ 1o. - As empresas que atuem em setores de tecnologia de ponta somente serão consideradas  
nacionais quando, além de atenderem aos requisitos apontados no caput deste artigo, assegurem o  
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controle tecnológico nacional.  
§ 2o. - À empresa privada nacional será dispensada tratamento diferenciado no que concerne  
às compras governamentais e concessões de incentivos, na forma da lei. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00537 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a redação seguinte:  
Art. 3o. - Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo controle do capital 
pertença a brasileiros e que tenha no território brasileiro a sua origem e o centro de suas decisões. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional, de modo como está apresentada no anteprojeto da Subcomissão 
de Princípios Gerais, não permite que se estabeleça qualquer distinção entre empresas 
multinacionais sediadas no Brasil e empresas genuinamente nacionais. Essa definição é muito ampla 
e dá margem a muita dificuldade da classificação. Uma empresa que possua 100% de seu capital nas 
mãos de estrangeiros se enquadraria facilmente nessa definição de “empresas nacional”. Uma 
definição tão ampla vai tornar difícil a aplicação da Lei de Informática e de qualquer outra política de 
apoio e incentivo à empresa nacional.  
A definição que sugerimos toma por base o controle de capital, um elemento que nos permite 
diferenciar objetivamente a empresa nacional da empresa estrangeira que opera no Brasil. Achamos 
por bem incluir na definição que a empresa deve ter a sua origem e o centro de suas decisões no 
Brasil. Como a legislação brasileira reserva certos setores da economia às empresas nacionais, faz-
se necessário que a definição seja restritiva para evitar que as leis brasileiras sejam burladas.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00568 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   VIa - Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, da Propriedade do Subsolo e  
da Atividade Econômica.  
Emenda modificada ao Art. 3o. do Anteprojeto aprovado.  
Art. 3o. - Considera-se Empresa Brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sua administração, maioria de capital e controle diretivo sediados no país. 
Justificativa: 
É necessário a caracterização de controle acionário e controle diretivo para a caracterização da 
empresa nacional.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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   EMENDA:00594 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. 3o. passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 3o. - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e com sede no  País, 
na forma da lei, cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros.  
E acrescente-se o seguinte é ao art. 3o.  
§ único - À empresa privada nacional será dispensado tratamento diferenciado no que concerne  
às concessões de incentivos, na forma da lei. 
Justificação 
Raros os constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado como 
social. As profundas diferenças sociais e regionais 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 ECONOMICA 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, construirão 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:00639 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 3o. da Subcomissão de  
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da 
Atividade Econômica:  
A seguinte redação:  
Considera-se Empresa Brasileira ou Nacional, aquela constituída sobre as Leis Brasileiras e que  
tenha seu controle diretivo formado por brasileiros. 
Justificativa: 
O Brasil é uma Nação pobre, e apesar disso os seus recursos são explorados por Empresas 
Multinacionais que concorrem assim naquilo em que muitas vezes temos condições de realizar 
sozinho.  
O mercado e as riquezas Brasileiras devem ser exploradas prioritariamente por Empresas Nacionais, 
cabendo ao governo protegê-las e estimulá-las.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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   EMENDA:00668 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Onde couber:  
Art. - As empresas estrangeiras, atualmente autorizadas a operar no país, terão prazo fixado  
em lei para que se transformem em empresas nacionais.  
Parágrafo único - Só será considerada empresa nacional aquela cujo controle de capital 
votante pertença a brasileiros. 
Justificativa: 
O capital estrangeiro, em nosso País, tem se conduzido de forma aventuresca e procurando auferir 
lucros fabulosos, praticando um autêntico capitalismo selvagem.  
Não somos contra a participação desse capital, desde que fixados parâmetros de comportamento 
para sua atuação. O mais importante deles, neste momento histórico de reconstrução da vida 
econômica brasileira, é aquele que diz respeito ao centro de decisões. Por isso mesmo, para que o 
nosso País não continue sendo miseravelmente explorado, é preciso estabelecer que essas decisões 
têm que ser tomadas por brasileiros. O controle do capital social , com direito a voto, deve pertencer a 
brasileiros.  
Esta medida é sobretudo moralizadora e inspirará ao povo confiança para que, através das Bolsas, 
participe mais ativamente dos empreendimentos econômicos.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00684 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substituir a redação do art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão dos Princípios Gerais, Intervenção 
do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica pela seguinte:  
"Art. 3o. Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída majoritariamente por capitais 
brasileiros, com direção atribuída majoritariamente a brasileiros e que tenha no País o centro de suas 
decisões." 
Justificativa: 
O dispositivo aprovado pela subcomissão consagra uma profunda desnacionalização da economia 
brasileira, ao caracterizar como nacionais todas as empresas constituídas sob as leis do país.  
De conformidade com os termos do dispositivo, seriam brasileiras, e como tal teriam o mesmo 
tratamento que as empresas inteiramente nacionais, aquelas que, mesmo constituída por capitais 
estrangeiros tivessem sua composição acionária a diretiva dominada por estrangeiros.  
Não se trata de xenofobismo, e sim, de patriotismo a defesa intransigente de nossas riquezas e de 
nossa economia, já violentada pela volúpia e ganância do capital internacional, e por homens que, no 
comando do aparelho do Estado, converteram-se nos advogados do interesse internacional, em 
detrimento dos interesses da nação brasileira. Muitos deles estão participando desta Constituinte, 
quando em verdade, deveriam responder pelos crimes praticados.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00690 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   A redação do art. 3o. do anteprojeto apresentado pela Subcomissão VIa, dos Princípios Gerais, 
passará a ser a seguinte:  
"Art. 3o. Só será considerada empresa brasileira para todos os fins de direito aquela que, constituída 
no País, nele mantenha o centro de suas decisões e cujo capital seja controlado por brasileiros 
residentes no Brasil." 
Justificativa: 
O dispositivo constitucional é absolutamente necessário para tornar transparente o que é empresa 
brasileira e o que é empresa estrangeira. Trata-se apenas de dar transparência a uma realidade que 
a ficção jurídica proposta pela Subcomissão deixa obscura. 
As normas reguladoras das empresas controladas por capital estrangeiro terão destinação certa, da 
mesma forma que a elas não dirão respeito as normas destinadas a atingir apenas as empresas 
brasileiras. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00786 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao art. 3o. e 5o. do Anteprojeto da Subcomissão dos Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.  
Art. 3o. - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela com sede no País cujo controle  
decisório ou de capital pertence a brasileiros.  
Parágrafo único - À empresa privada nacional será dispensado tratamento diferenciado no que  
concerne às compras governamentais e concessão de incentivos, na forma da lei.  
Art. 5o. - A intervenção do Estado no domínio econômico, como agente produtivo, normativo ou  
regulador no interesse nacional e obedecidos os princípios e fundamentos de ordem econômica.  
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00816 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 3o. pelo seguinte:  
Art. 3o. - Empresa nacional, para todos os efeitos de direito, é aquela constituída de capital 
integralmente brasileiro. 
Justificativa: 
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A emenda visa a evitar qualquer burla do conceito de nacionalidade brasileira às empresas para as 
quais é exigido esse requisito. O anteprojeto insiste em atribuir nacionalidade brasileira a empresas 
com participação de capital de multinacionais, para que estas tenham direito aos financiamentos dos 
bancos oficiais, em igualdade de condições com as empresas brasileiras.  
Essa fraude que transferiu para empresas multinacionais grandes somas de recursos financeiros não 
deve permanecer num país pobre como o nosso e vítima já de tantas sangrias internacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00846 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão de princípios gerais, intervenção do  
Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica a seguinte redação:  
Art. 3o. Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras, que 
tenha sua administração sediada no País e que a maioria das ações com direito a voto pertençam a 
brasileiros natos ou naturalizados. 
Justificativa: 
A inspiração da presente emenda é fruto de reflexões à vista da alarmante desnacionalização da 
atividade empresarial brasileira.  
É hora de se pensar nas mudanças de fundo que produzam resultados palpáveis na economia do 
País. Este é um dos pontos fundamentais para a consecução de tais objetivos.  
Esperamos ver aprovada a proposta que ousamos apresentar. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00853 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 3o. do anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção  
do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte redação,  
acrescentando-se um parágrafo único:  
"Art. 3o. Empresa Brasileira ou Nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída sob as leis 
brasileira e que tenha sede e administração no País.  
Parágrafo único. Lei Complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado, em determinados 
setores da atividade econômica, em favor de empresas nacionais cujo controle decisório pertença a 
brasileiros". 
Justificação 
A Constituição, em princípio, não deve conter definições. No entanto, devido ao grande número de 
atos normativos legais ou administrativos, que concedem privilégios a empresas, com poder decisório 
de brasileiros, cuja definição é dispare em cada um desses atos, convém que a Constituição defina 
empresa nacional, motivo pelo qual mantivemos o caput do Artigo alterando.  
De outra forma, tal definição não deve contrariar interesses brasileiros, entre os quais o investimento 
estrangeiro no País; no entanto, caso necessário, deve-se preservar a soberania nacional através da 
possibilidade de lei complementar estabelecer distinção entre as empresas do controle brasileiro e as 
de controle estrangeiro.  
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Assim é que propomos a inclusão de um parágrafo único ao artigo 3º, permitindo que lei 
complementar conceda privilégios a empresas cujo controle seja de brasileiros, assegurando um 
desenvolvimento harmônico da sociedade.  
O motivo de somente se conceder à Lei complementar a faculdade de estabelecer privilégios, deve-
se à sua forma de aprovação pelo Congresso, mais elaborada que a da lei ordinária, e ainda de se 
impedir que vários outros atos normativos venham a conceder definições contraditórias. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00908 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. Só poderão ser consideradas empresas nacionais aquelas em que oitenta por cento (80%) do 
capital pertencer a brasileiros natos. 
Justificativa: 
O princípio acima consta da Legislação americana (AMERICAN BUY ACT).  
A sugestão procura corrigir o abuso generalizado de firmas ou sociedades organizadas no Brasil com 
maioria ou totalidade de capital estrangeiro (SHEL do Brasil, Stander Oil do Brasil) e congêneres que, 
para fraudar a Lei, adotam a pseudo nacionalidade brasileira.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00913 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. Só poderão ser consideradas empresas nacionais aquelas em que oitenta por cento (80%) do 
capital pertencer a brasileiros natos. 
Justificativa: 
O princípio acima consta da Legislação americana (AMERICAN BUY ACT).  
A sugestão procura corrigir o abuso generalizado de firmas ou sociedades organizadas no Brasil com 
maioria ou totalidade de capital estrangeiro (SHEL do Brasil, Stander Oil do Brasil) e congêneres que, 
para fraudar a Lei, adotam a pseudo nacionalidade brasileira.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00951 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
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Texto:   
   O Art. 3o. passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 3o. Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e com sede no País, na 
forma da lei, cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros.  
E acrescente-se o seguinte é ao art. 3o. é único. À empresa privada nacional será  
dispensado tratamento diferenciado no que concerne às concessões de incentivos, na forma da lei. 
Justificativa: 
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado com 
social. As profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitores.  
Agora é HORA de transformar palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. 
Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECONOMICA 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.  
O 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 á classe 
dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – sintonizados com a vontade nacional desejam o 
moderno, transformador, justo, construirão 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:00965 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do art. 3o., que passará a ser a seguinte:  
Considera-se empresa nacional aquela constituída segundo as leis brasileiras, com sede e foro no 
Brasil e com maioria do capital votante em mãos de brasileiros ou de estrangeiros residentes e 
domiciliados no Brasil.  
Parágrafo único. A lei, em função do interesse nacional, poderá estabelecer incentivos às empresas 
nacionais. 
Justificativa: 
A redação proposta para a conceituação de empresa nacional protege os aspectos contemplados na 
redação atual, mas aproveita fatores objetivos, como sede, maioria do capital votante e local de 
constituição.  
De outro lado, é importante assinalar que nos parece justo considerar como empresa nacional 
também aquelas onde o sócio majoritário é estrangeiro residente e domiciliado no Brasil, ou seja, que 
elege o nosso país como seu lugar definitivo, plantando aqui suas raízes e conosco conjugando sua 
vida.  
O parágrafo único sugerido tem o objetivo programático de orientar o legislador ordinário no sentido 
de conceder estímulos às empresas nacionais, em função de estratégias de desenvolvimento.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:01017 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RALPH BIASI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, 
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica a seguinte redação:  
"Art. 3o. Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, a constituída e com sede no 
País, na forma da lei, cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros." 
Justificativa: 
Ao retomar o conceito de empresa nacional, conforme originalmente proposto na versão preliminar do 
Relator desta Subcomissão, Constituinte VIRGILDÁSIO DE SENNA, objetivamos corrigir o que 
consideramos erro de graves e sérias consequências para a economia nacional. Com efeito, da forma 
como proposta no Anteprojeto aprovado pela Subcomissão, empresa nacional seria igualmente a 
empresa de capital estrangeiro, porquanto também esta é constituída sob as leis brasileiras e sua 
administração, sediada no País.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:01034 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja incluído um parágrafo ao artigo 3. 
Parágrafo Único - Não será permitida, sob qual quer forma, a remessa para o exterior de lucros 
gerados por empresa brasileira. 
Justificativa: 
O Conceito de Empresa Brasileira, constante do caput, não é claro, possibilitando inúmeros desvios e 
interpretações.  
Assim, sendo empresas brasileiras não devem remeter nada para o exterior. Todo o lucro há de ser 
reinvestido no Brasil.  
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:01069 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   QUANTO AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO 6A  
REDAÇÃO ATUAL  
"Art. 3o. - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis  
brasileiras e que tenha sua administração sediada no País."  
PROPOSTA  
"Art. 3o. - Empresa brasileira ou nacional é aquela constituída sob as leis brasileiras e com  
sede no País, cujo controle decisório, gerencial e de capital pertença, direta ou indiretamente, apenas 
a brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas." 
Justificativa: 
E fundamental caracterizar como empresa brasileira ou nacional aquelas que tenham somente 
brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, no controle decisório, gerencial e de capital, como forma de 
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diferenciar daquelas que poderão se instalar no País, mas que não necessariamente tenham a 
participação de pessoas físicas ou jurídicas brasileiras. 
Além disso, é importante acrescentar que o controle decisório, gerencial e de capital pertença não só 
direta como indiretamente a brasileiros, pois através de sucessivas associações comerciais é factível 
descaracterizar tal controle. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:01081 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 14, in fine, substituindo  
as expressões "por empresas públicas ou empresas  
nacionais" por "pela União". 
Justificativa: 
Ao dizermos União, estamos no caso pensando em Congresso Nacional, voz pela qual se manifesta 
a União. Nosso pensamento estará explicitado no parágrafo único que também é nossa proposta e 
que deixará a nação segura de que nada se fará em detrimento dos interesses pátrios quando da 
exploração de jazidas minerais, recursos renováveis e não renováveis nas faixas de fronteira ou em 
terras indígenas.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:01094 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA  
Substituir o art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão 6-A pela seguinte redação:  
"Empresa nacional, para os fins de direito, é aquela constituída e com sede no País, cujo  
controle decisório e de capital pertence efetivamente a brasileiros ou outras empresas nacionais, na 
forma da lei". 
Justificativa: 
Como se demonstrou claramente nas discussões da Subcomissão, a participação majoritária no 
capital e as disposições estatutárias ou do controle social das sociedades não asseguram, de fato, o 
controle de empresas.  
Com efeito, contratos comerciais e de assistência técnica podem transferir a terceiros, 
acionistas/quotistas ou não, o controle real das empresas. Por isso, cumpre exigir que tais controles 
pertençam efetivamente a brasileiros e, naturalmente, também a empresas nacionais, para poder 
incluir as subsidiárias.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E DA COMUNICAÇÃO - VIII 

http://www6g.senado.gov.br/apem/search?keyword=%22empresa%20NACIONAL%22;docsPerPage=20;smode=advanced;f1-ANTEF=X;f2-comissao=8%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Fam%C3%ADlia,%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o,%20Cultura%20e%20Esportes,%20da%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://www6g.senado.gov.br/apem/search?keyword=%22empresa%20NACIONAL%22;docsPerPage=20;smode=advanced;f1-ANTEF=X;f2-comissao=8%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Fam%C3%ADlia,%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o,%20Cultura%20e%20Esportes,%20da%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o
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   EMENDA:00001 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
1. Dê-se ao Artigo 3o do Cap. I, Seção I - da ciência e tecnologia a seguinte redação:  
Artigo 3o - A Lei regulará o conceito e a definição de empresa nacional.  
2. Suprimam-se os parágrafos 1o e 2o do referido artigo. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria passível de ser alterada conjunturalmente, em razão de interesses 
socioeconômicos, devendo ser tratada a nível de legislação complementar e/ou ordinária.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A definição de empresa nacional tem grande repercussão na área de Ciência e Tecnologia e por isso 
somos a favor de sua manutenção. 
   
   EMENDA:00003 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   No Cap. I, Seção I, da Ciência e Tecnologia:  
- Suprima-se o Artigo 3o e seus parágrafos. 
Justificativa: 
O conceito de empresa nacional é mutável com a conjuntura, devendo, pois, ser matéria de 
legislação ordinária.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A conceituação de empresa nacional tem grande repercussão na área de ciência e tecnologia e por 
isso somos a favor de sua manutenção. 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Proposta de Emenda Supressiva  
- Suprimir o artigo 3o. do Anteprojeto da Subcomissão VIII-b.  
- Suprimir os §§ 1o. e 2o. do artigo 3o. do Anteprojeto da Subcomissão VIII-b. 
Justificativa: 
O conceito de empresa nacional, cujos requisitos expressam um sentimento nacionalista, merece 
realmente ser destacado, todavia em outro nível. Não é a nosso ver, a Constituição o lugar adequado, 
isto porque, se assim o fizermos estaremos correndo o risco de errarmos contra a perenidade que se 
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deseja para a nossa Carta Magna e, ao mesmo tempo, impedirmos a dinâmica natural que deve 
conter tal conceito.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A definição de empresa nacional tem grande repercussão na área de Ciência e Tecnologia e por isso 
somos a favor de sua manutenção. 
   
   EMENDA:00243 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O Art. 3o. do Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação Social 
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 3o. - É considerada empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo capital  
pertença a brasileiros e que, constituída com sede no país, nele tenha o centro de suas decisões 
e controle do processo tecnológico. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional contida no anteprojeto dá margem a que empresas com até 49% de 
capital estrangeiro sejam consideradas empresas nacionais. Na nossa opinião, essa brecha deve ser 
evitada, considerando-se como empresas nacionais aquelas cujo capital pertençam integralmente e 
brasileiros.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Atendida no mérito com redação mais abrangente. 
   
   EMENDA:00437 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Art. 3o. e seus parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
A definição do que é empresa nacional não cabe no capítulo da ciência e tecnologia da Constituição. 
O assunto é matéria dos princípios gerais da Ordem Econômica, tendo já ali sido definido, utilizando-
se dos conceitos vigentes na Leis da S.A. e aceitos na prática. Não há o que inovar nessa matéria, as 
empresas organizadas segundo as leis brasileiras são brasileiras. Qualquer outra tentativa se 
constitui em casuísmo, que pode estar maculado de setorismos conjunturais e preciosismos que 
invadem o domínio da legislação ordinária que deverá abordar a questão sempre que necessário for.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A definição de empresa nacional é de grande importância para a área de Ciência e Tecnologia. A 
Comissão de Sistematização dirimirá dúvidas. 
   
   EMENDA:00501 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 49  

 

Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do art. 3o., que passará a ser a seguinte:  
Considera-se empresa nacional aquela constituída segundo as leis brasileiras, com sede e foro no 
Brasil e com maioria simples do capital votante em mãos de brasileiros ou de estrangeiros residentes 
e domiciliados no Brasil.  
Parágrafo Único. A lei, em função do interesse nacional, poderá estabelecer incentivos às empresas 
nacionais. 
Justificativa: 
A redação proposta para a conceituação de empresa nacional protege os aspectos contemplados na 
redação atual, mas aproveita fatores objetivos, como sede, maioria do capital votante e local de 
constituição.  
De outro lado é importante assinalar que nos parece justo considerar como empresa nacional 
também aquelas onde o sócio majoritário é estrangeiro residente e domiciliado no Brasil, ou seja, que 
elege o nosso país como seu lugar definitivo, plantando aqui suas raízes e conosco conjugando sua 
vida.  
Por outro lado a redação do § único, mais abrangente, além de contemplar os objetivos dos § 1° e 2°, 
não é restritiva.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Atendido em parte na forma do art. 3o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00544 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 3o. do anteprojeto desta Subcomissão, a seguinte redação:  
Art. 3o. - Considera-se empresa nacional aquela constituída segundo as leis brasileiras,  
com sede e foro no Brasil e com maioria simples do capital votante em mãos de brasileiros, na 
forma de lei.  
§ 1o. - Ao capital estrangeiro que se investir no país será dispensado tratamento jurídico igualitário ao 
concedido ao capital nacional.  
§ 2o. - A legislação ordinária, em função do interesse nacional definido nas políticas de  
desenvolvimento econômico, poderá estabelecer estímulos exclusivos às empresas nacionais. 
Justificativa: 
No que diz respeito à definição de empresa nacional, somos de opinião que tal conceituação caberia 
no capítulo da Ordem Econômica, e não na parte relativa à Ciência e Tecnologia. Sugerimos, de todo 
modo, que seja utilizada esta redação, caso decida-se pela sua manutenção nesta parte da Carta 
Magna.  
Assim, nossa proposta para a conceituação de empresa nacional leva em conta fatores objetivos, tais 
como sede, maioria do capital votante e local de constituição.  
Garante-se, também, igualdade de tratamento para o capital estrangeiro, sem deixar de atentar para 
casos que possam requerer disciplina específica, tais como a capitalização e o desenvolvimento da 
empresa nacional.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Atendido em parte na forma do art. 3o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00727 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 50  

 

Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do § 2o. do artigo 3o. do anteprojeto da Subcomissão da Ciência 
e Tecnologia e da Comunicação, pela seguinte:  
"Art. 3o. - ................................  
§ 2o. - Entende-se por controle tecnológico a autonomia da empresa nacional em relação a fontes  
externas da tecnologia de produto ou de processo de produção, na forma que a lei estabelecer". 
Justificativa: 
O dispositivo em questão se me apresenta como altamente patriótico e encarna uma desmedida 
intenção no sentido de preservar a empresa realmente nacional na área de ciência e tecnologia. E 
procura atingir esse objetivo através da definição do que é controle tecnológico nacional, com vistas à 
definição real da empresa nacional.  
Entendo, data vênia, que esse dispositivo resulta inteiramente divorciado da nossa realidade atual. 
Não posso conceber, por exemplo, que uma empresa, nesse campo, para ser nacional, tenha que 
“desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de produção” 
simultaneamente, quando ainda estamos dando os primeiros passos nesse campo.  
A inserção desse dispositivo na nova Constituição significaria um golpe de morte em centenas de 
firmas nacionais que operam na área da ciência e tecnologia e que, por esse dispositivo, deixariam 
de ser nacionais.  
Isso não me parece correto, já que, além de ferir o brio dos sócios brasileiros dessas empresas, ainda 
poderia gerar neles o desânimo prejudicial ao futuro das mesmas e de nossa economia. Não 
bastasse isso, o dispositivo sob enfoque ainda colocaria sob o manto de um terrível vexame uma 
empresa nacional do porte da EMBRAER que, por não “desenvolver, gerar, adquirir e transferir” 
concomitantemente “tecnologia de produto e de processo de produção” deixaria de ser uma empresa 
nacional no que toca à ciência e tecnologia. Data vênia não podemos permitir que isso aconteça, 
posto que constrangedor para a política industrial brasileira.  
Estou convencido de que esse não é o caminho a ser seguido, porque, embora encerre muito 
patriotismo, é por demais drástico e cruel.  
Por essa razão é que apresentei a presente emenda, com a qual, no § 2°, procuro estabelecer que o 
controle tecnológico consiste na “autonomia da empresa nacional em relação ás fontes externas da 
tecnologia de produto ou de processo de produção”. Com isso, ao contrário da concomitância contida 
na redação original, procuro estabelecer uma alternativa entre a tecnologia de produto e a tecnologia 
de processo de produção, ideia essa que me parece menos drástica e menos perigosa para as 
empresas que militam no setor de que se trata.  
Ademais, pela complexidade desse problema, que envolve os superiores interesses da nação 
brasileira, entendo que o dispositivo de que se trata, com a nova redação agora proposta, ainda 
assim não pode o mesmo ser autoaplicável.  
Por isso é que proponho, também, que o mesmo seja regulamentado através de lei ordinária.  
Confio no espírito público e no patriotismo dos eminentes colegas que integram essa Comissão dos 
quais espero contar com o apoio indispensável para a aprovação desta emenda. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Atendida no mérito no § 3o., art. 3o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00868 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Empresa nacional é aquela que preenche os seguintes requisitos:  
I - Apresentar maioria de Controle acionário  
votante permanentemente em poder de brasileiros;  
II - ser constituída, com sede e centro de decisão no País;  
III - não conter nos estatutos, contratos de acionistas, de cooperação e de assistência técnica, 
cláusula restritivas ao pleno exercício da maioria acionária:  
IV - deter o controle tecnológico de produtos e processos de produção.  
§ - Único - Entende-se por controle tecnológico o poder, de direito e de fato, para  
desenvolver, gerar, adquirir e transferir Tecnologia de produto e de processo de produção. 
Justificativa: 
A simples maioria acionária não garante o poder de decisão empresarial e, portanto, não é parâmetro 
para qualificar uma empresa como de controle nacional.  
Parecer:   
   Aprovada integralmente na forma do art. 3o. e seus parágrafos  
(Substitutivo). 
   
   EMENDA:00933 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Art. 3o. do Anteprojeto da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e 
da comunicação.  
Art. 3o. - Empresa nacional é aquela cujo controle de capital, e de tecnologia de produtos e processo 
esteja permanentemente em poder de brasileiro e que constituída e com sede no País, nela tenha o 
centro de suas decisões. 
Justificativa: 
A simples maioria acionária não garante o poder de decisão empresarial e, portanto, não é parâmetro 
para qualificar uma empresa como de controle nacional.  
Parecer:   
   Aprovada integralmente na forma do art. 3o., caput (Substitutivo). 
   
   EMENDA:00940 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e 
da Comunicação.  
Art. 3o. - Empresa Nacional é aquela cujo controle de capital votante esteja permanentemente  
em poder de brasileiros e que, constituída e com sede no país, nele tenha o centro de suas 
decisões financeiras, operacionais, gerenciadas, administrativas e tecnológicas. 
Justificativa: 
A explicação dos requisitos de controle de capital votante, bem como da natureza das decisões que 
devem estar em poder de brasileiros se justifica no reconhecimento de que, nem sempre, o segmento 
de acionistas que detém a maioria das quotas de capital da empresa, tem detido, de fato e de direito, 
o poder de decisão correspondente.  
Parecer:   
   Aprovada integralmente na forma do caput do art. 3o. (Substitutivo). 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

   
   EMENDA:00953 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   Artigo 3o.  
Suprima-se o artigo 3o. e os parágrafos 1o. e 2o. do anteprojeto da Subcomissão da Ciência 
e Tecnologia e da Comunicação. 
Justificativa: 
Por não ser matéria pertinente a esta Comissão.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A definição de empresa nacional tem grande repercussão para a área de Ciência e Tecnologia. A 
Comissão de Sistematização eliminará qualquer duplicidade. 
   
   EMENDA:00968 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 3o., a seguinte redação:  
Art. 3o. Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sua administração sediada no País.  
Parágrafo único - As empresas brasileiras ou nacionais, cuja maioria do capital com direito a  
voto pertença a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, terão sua  
atividade regulada em lei, tendo em vista os objetivos nacionais prioritários. 
Justificativa: 
A proposta acima dá à empresa brasileira a definição que já consta da Lei das Sociedades Anônimas 
e que melhor atende aos interesses nacionais porque não é discricionária nem afugenta o 
investimento estrangeiro. A esta preconiza tratamento jurídico específico, aliás como o fazem todos 
os países modernos. Em todos os campos a regra geral deve ser a da identidade de tratamento 
exceto quando a legislação ordinária defina diferentemente, em casos especiais.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Acolhido o princípio com a redação pelo art. 3o.. 
   
   EMENDA:01000 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação:  
O artigo 3o. do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 3o. Empresa nacional é aquela cujo controle de capital votante esteja permanentemente em 
poder de brasileiros e que, constituída e com sede no país, nele tenha ao centro de suas decisões 
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financeiras, operacionais, gerenciais, administrativas e tecnológicas, preenchendo os seguintes 
requisitos:  
§ 1o. Não conter nos estatutos, contratos de acionistas, de cooperação e de assistência técnica, 
cláusulas restritivas ao pleno exercício da maioria acionária;  
§ 2o. Deter o controle tecnológico de produtos e processos de produção entendendo-se por controle 
tecnológico o poder, de direito e de fato, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de 
processo de produção. 
Justificativa: 
A explicação dos requisitos de controle de capital votante, bem como da natureza das decisões que 
devam estar em poder de brasileiros se justifica no reconhecimento de que, nem sempre, o segmento 
de acionistas que detém a maioria das quotas de capital da empresa, tem detido, de fato e de direito, 
o poder de decisão correspondente. Por outro lado a simples maioria acionária não garante o poder 
de decisão empresarial e, portanto, não é parâmetro para qualificar uma empresa como de controle 
nacional.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Aprovada integralmente na forma do art. 3o. e seus parágrafos. 
   
   EMENDA:01026 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Exclua-se do Anteprojeto Constitucional os parágrafos 1o. e 2o., do Artigo 3o., Seção I, Capítulo I - 
Da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 
Justificativa: 
O caput do artigo é deficientemente claro. Por outro lado, as palavras “exclusivo e incondicional” 
impedem as “joint-ventures” que nos dão o controle de decisão e capital majoritário, permitindo 
recebemos e aplicarmos aqui as tecnologias mais avançadas trazidas de fora pelos sócios 
minoritários.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A ideia de delimitar o conceito de empresa nacional visa a conceder-lhe tratamento favorecido. 
   
   EMENDA:01040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se o parágrafo terceiro ao Art. 3o, do Relatório Final do Anteprojeto da Subcomissão de 
Ciência e Tecnologia e da Comunicação com a seguinte redação:  
"Art. 3o. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Lei Complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado, em determinados setores  
da atividade econômica e tecnológica, a empresas nacionais cujo controle decisório e de 
capital pertença a brasileiros". 
Justificativa: 
A proteção estabelecendo tratamento diferenciado em determinados setores de atividade econômica 
e tecnológica, a empresas nacionais, impõe-se como medida salutar ao desenvolvimento tecnológico 
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da indústria, cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros, bem como, em alguns casos a 
garantia da segurança nacional.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O princípio defendido pelo Constituinte está subjacente a todo o Substitutivo. 
   
   EMENDA:01042 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8o. do Relatório Final do Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação a seguinte redação, suprimindo-se o seu § 1o.  
"Art. 8o. O Poder Público poderá, na forma da lei, conceder incentivos específicos a instituições de 
ensino e pesquisa, a Universidades e Empresas Nacionais, assim definidas no art. 3o., que realizem 
esforços na área de investigação científica e tecnológica, de acordo com os objetivos e prioridades 
nacionais". 
Justificativa: 
Não cabe à Constituição determinar o momento e a forma de concessão de incentivos, a matéria que 
é própria de lei ordinária, através da qual os Poderes Legislativo e Executivo, poderão avaliar a 
conveniência e a oportunidade de concedê-los.  
Deve, pois a Constituição, apenas, prever a possibilidade de concessão de incentivos, fornecendo as 
normas gerais.  
A boa técnica legislativa indica que a constituição deve ser a mais concisa possível, evitando 
excessos, como a previsão estabelecida no § 1°, ora suprimido.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acatada, substituindo Poder Público por: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Mantido 
"incentivos específicos".  
(art. 9o. do Substitutivo). 
   
   EMENDA:01044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o., do Relatório Final de Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia  
e da Comunicação, a seguinte redação: "Art. 3o. Empresa Nacional, para todos os fins de direito é 
aquela constituída, como sede e direção no País.  
Parágrafo único Lei Complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado, em determinados 
setores de atividade econômica e tecnológica, a empresas nacionais cujo controle decisório e de 
capital pertença a brasileiros." 
Justificativa: 
A Constituição, a princípio, não deve conter definições, sobretudo quando consagra o absurdo, como 
é o caso do artigo 3°, pois transforma em não nacionais, as empresas no País, legalmente 
constituídas.  
No entanto, devido ao grande número de atos normativos, legais ou administrativos, que concederam 
privilégios a empresas com poder decisório de brasileiros, cuja disposição é díspar em cada um 
desses atos, convém que a Constituição defina empresa nacional.  
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De outra forma, tal definição não deve contrariar interesses brasileiros, dentre os quais se deve incluir 
o investimento estrangeiro no País. Entretanto, caso seja necessário, para a preservação da 
soberania nacional, propõe-se a possibilidade de lei complementar estabelecer distinção entre as 
empresas com controle brasileiro e as com controle estrangeiro.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Aprovada no mérito no artigo 3o.. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 
 
   EMENDA:00036 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 3o., do Substitutivo da  
Comissão VI, da Ordem Econômica, a seguinte redação:  
"Art. 3o. - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e sediada no  
País, na forma da lei, cuja participação majoritária, permanente, com direito a voto no capital social 
pertença a brasileiros, a pessoa jurídica cuja participação majoritária com direito a voto no capital 
social, por sua vez, pertença a brasileiros, ou a entidade de direito público."  
Parágrafo Único - A lei disporá, complementarmente, sobre outros requisitos, segundo o tipo de 
atividade e sua legalização, sempre no sentido de fortalecer a economia e preservar os interesse 
nacionais." 
Justificativa: 
O artigo 3º do Anteprojeto define como empresa nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua administração sediada no País. Ora, esses requisitos são insuficientes para definir a 
nacionalidade de uma empresa, que é dada, não pelo local onde ela é constituída e tem sede, mas 
pela solidariamente que ela demonstre com os interesses brasileiros. E a defesa desses interesses 
normalmente é exercitada por nacionais do país. Daí por que é fundamental estabelecer, como 
requisitos definidores da nacionalidade de uma sociedade, o exercício por brasileiros do controle das 
ações com direito a voto e, consequentemente, das decisões sociais.  
O parágrafo acrescentado dá oportunidade a que aspectos da economia e dos interesses nacionais, 
sejam melhor considerados via legislação ordinária, como nos casos de faixa de fronteira, terras 
indígenas, meio ambiente, etc. 
Nesses casos, novas condições restritivas poderão ser apontadas à empresa nacional.  
Essas as razões da Emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00096 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   SUBSTITUI O ARTIGO 3o.  
Art. 3o. Só será considerada empresa nacional  
para todos os fins de direito, aquelas cujo  
controle de capital pertença a brasileiros e que,  
constituída e com sede no País, nele tenha o  
centro e os objetivos de suas decisões. 
Justificativa: 
A definição proposta no anteprojeto, por vaga, permite a qualquer empesa ser considerada nacional.  
A definição proposta, busca definir com maior precisão o espaço e o campo da empresa nacional.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00132 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o., do Substitutivo da  
Comissão VI, da Ordem Econômica, a seguinte redação:  
"Art. 3o. - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída e sediada no  
País, na forma da lei, cuja participação majoritária, permanente, com direito a voto na capital social 
pertença a brasileiros, a pessoa jurídica cuja participação majoritária com direito a voto no capital 
social, por sua vez, pertença a brasileiros, ou a entidade de direito público." é Único - A lei disporá, 
complementarmente, sobre outros requisitos, segundo o tipo de atividade e sua localização, sempre 
no sentido de fortalecer a economia e preservar os interesses nacionais." 
Justificativa: 
O artigo 3º do Anteprojeto define como empresa nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua administração sediada no País. Ora, esses requisitos são insuficientes para definir a 
nacionalidade de uma empresa, que é dada, não pelo local onde ela é constituída e tem sede, mas 
pela solidariedade que ela demonstre com os interesses brasileiros. E a defesa desses interesses 
normalmente é exercitada por nacionais do país. Daí por que é fundamental estabelecer, como 
requisitos definidores da nacionalidade de uma sociedade, o exercício por brasileiros do controle das 
ações com direito a voto e, consequentemente, das decisões sociais.  
O parágrafo acrescentado dá oportunidade a que aspectos da economia e dos interesses nacionais, 
sejam melhor considerados via legislação ordinária, como nos casos de faixa de fronteira, terras 
indígenas, meio ambiente, etc.  
Nesses casos, novas condições restritivas poderão ser apontadas à empresa nacional. 
Essas razões da Emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00158 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 3o. a seguinte redação:  
"Art. 3o. Somente será considerada empresa nacional a empresa jurídica constituída e com sede  
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no País, explorada pelo Poder Público, por brasileiros, ou por empresas em que o capital com  
direito a voto seja majoritariamente nacional, segundo se dispuser em lei." 
Justificativa: 
A empresa nacional deve ser definida de modo a proteger os interesses econômicos brasileiros, 
exigindo que ela funcione no País e que seja explorada por brasileiros ou empresas cujo capital com 
direito a voto seja majoritariamente nacional. 
Desse modo, garantimos os direitos da empresa nacional, sem desprezar o capital estrangeiro.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00184 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o a seguinte redação:  
"Art. 3o - É considerada empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo capital  
pertença a brasileiros e que, constituída com sede no País, nele tenha o centro de suas decisões 
e controle do processo tecnológico". 
Justificativa: 
A conceituação torna mais precisa a forma da empresa nacional, evitando manobras e subterfúgios 
legais visem burlar por parte das multinacionais a proteção das empresas genuinamente nacionais.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00192 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se onde couber:  
Art. - Haverá reserva de mercado a empresas nacionais em setores estratégicos da economia,  
tais como informática, biotecnologia, mecânica de precisão, química fina e outros definidos em lei. 
Justificativa: 
Necessário se faz proteger os interesses soberanos da nação, criando reservas de mercado, fora da 
ação predatória da concorrência estrangeira, naqueles setores que por incorporarem tecnologia de 
ponta, assumem papel de relevância no futuro de nossa independência econômica.  
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00198 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Artigo 3o. a seguinte redação:  
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ARTIGO 3o - Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com 
sede no País, cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno, sendo-lhe vedada qualquer remessa de lucro para o exterior. 
Justificativa: 
A empresa nacional deve reinvestir todo o seu lucro no Brasil.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00216 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Onde couber:  
Art. - As empresas estrangeiras atualmente autorizadas a operar no País terão prazo, fixado  
em lei, para que se transformem em empresas nacionais.  
Parágrafo Único - Só se considerará empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo 
controle de capital pertença a brasileiros. 
Justificação 
O claro objetivo da presente proposição é eliminar a influência nociva do capital exclusivamente 
estrangeiro na economia nacional, admitindo-o, entretanto, minoritariamente na constituição das 
empresas que operam no País.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00223 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do substitutivo do relator a seguinte redação, suprimidos os parágrafos.  
Art. 3o. Considera-se empresa nacional a que for constituída sob as leis brasileiras e que  
tenha no País a sede de sua administração. 
Justificativa: 
A complexidade das relações econômicas, financeiras e negociais em geral de uma sociedade como 
a brasileira torna inarredável sua integração e interdependência internacional. É fenômeno evidente 
com o qual as democracias mais ricas e estáveis já aprenderam a conviver. Cabe estabelecer 
processos de controle, aferição e uso vantajoso para o País nessa interação; o que não se pode fazer 
é fechar as portas a essas vantagens. Os fluxos internacionais de riqueza ensejam troca, 
conhecimento e modernização tecnológica e gerencial, reduzem custos de produção e preços de 
consumo pelo uso inteligente das vantagens comparativas de cada setor da economia, geram 
empregos, permitem produção em escala internacional (o que também gera empregos e reduz custos 
de produção e preços de consumidor), etc..  
Não se pode crer na postura ingênua de que num mundo de interdependência estreita possa um país 
adotar quaisquer medidas unilaterais sem resposta ou retaliação de seus parceiros econômicos. Os 
agentes econômicos brasileiros no exterior precisam captar recursos nos mercados em que atuam.  
Por fim, inegável e por si só evidente, a necessidade brasileira de trazer investimentos estrangeiros e 
ganhar mercado para suas exportações. Norma como a que ora se propõe contém o realismo 
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pragmático indispensável às negociações internacionais, como também ensejará mercado externo e 
empregos para a nossa economia.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00247 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Artigo 3o:  
Art. 3o. - Somente será considerada empresa  
nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle acionário e tecnológico  
efetivo esteja, em caráter permanente, exclusiva,  
sob a titularidade, direta ou indireta, de  
brasileiros ou de entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
Somente brasileiro – nato ou nacionalizado – pode ser titular do controle de empresa nacional. Caso 
contrário abriremos uma perigosa brecha na definição das empresas nacionais.  
Domicílio e residência são mutáveis, a critério de seu titular, ao passo que nacionalidade é coisa 
muito mais séria. A prevalecer este critério, até a propriedade e administração de empresas 
jornalísticas, inclusive de televisão e radiodifusão, poderia ser atribuída a estrangeiros – basta que 
tenham domicílio e residência no País. A tradição de nosso direito constitucional é clara ao reservar a 
brasileiros – e não a simples residentes e domiciliados no País – a propriedade de empresas 
jornalísticas e o direito à exploração e aproveitamento de jazidas, minas e recursos minerais e 
potenciais de energia elétrica.  
Não se justifica que empresa nacional seja controlada por estrangeiros – ainda que com domicílio e 
residência no Brasil.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00248 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do art. 3o.  
§ 1o. - A lei poderá reservar o mercado interno para empresas nacionais nos setores considerados 
estratégicos, essenciais à autonomia tecnológica ou de interesses para segurança 
ou desenvolvimento nacional. 
Justificativa: 
Acrescentamos a expressão “desenvolvimento” ao texto do Anteprojeto, para melhor definir as 
hipóteses que justificam a reserva de mercado.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00296 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Modifica a redação do Art. 3o. do  
Substitutivo.  
Art. 1o. - O Art. 3o. do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. - Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob 
a titularidade, direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, residentes e domiciliadas no País, ou 
por entidade de direito público interno. 
Justificativa: 
Pelo expresso na redação do referido artigo, se um estrangeiro, com residência ou domicílio no País, 
ainda que transitórios, detiver o controle de administração de uma empresa, esta será considerada 
pessoa jurídica nacional.  
Este fenômeno, talvez não previsto pelo Substitutivo, desfigura a plena nacionalidade da empresa 
jurídica brasileira. 
Inadmite-se, pois, que possa ser considerada nacional empresa cujo controle escape às mãos dos 
brasileiros, mesmo que naturalizados.  
Os institutos do domicílio e residência, isoladamente, desconstituem-se parâmetros ideais para a 
caracterização da empresa nacional.  
Faz-se mister, portanto, a presença da nacionalidade brasileira na pessoa controladora, em 
comunhão com o domicílio e residência permanentes. 
 
   
   EMENDA:00329 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - substituir redação ao artigo 3o. do Anteprojeto do Relator pela seguinte:  
Art. 3o. - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída majoritariamente 
por capitais brasileiros, com direção atribuída majoritariamente a brasileiros e que tenha no país o 
centro de suas decisões. 
Justificativa: 
O dispositivo aprovado pela subcomissão consagra uma profunda desnacionalização da economia 
brasileira, ao caracterizar como nacionais todas as empresas constituídas sob as leis do país.  
De conformidade com os termos do dispositivo, seriam brasileiras, e como tal teriam o mesmo 
tratamento que as empresas inteiramente nacionais, aquelas que, mesmo constituída por capitais 
estrangeiros tivessem sua composição acionária a diretiva dominada por estrangeiros.  
Não se trata de xenofobismo, e sim, de patriotismo a defesa intransigente de nossas riquezas e de 
nossa economia, já violentadas pela volúpia e ganância do capital internacional, e por homens que, 
no comando do aparelho do Estado, converteram-se nos advogados do interesse internacional, em 
detrimento dos interesses da nação brasileira. Muitos deles estão participando desta Constituinte, 
quando em verdade, deveriam responder pelos crimes praticados.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00343 PARCIALMENTE APROVADA 
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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. 3o. e seus parágrafos, do substitutivo do relator, a seguinte redação:  
"Art. 3o. - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle de capital esteja, em caráter permanente, exclusive 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". 
Justificativa: 
O protecionismo empresarial, em qualquer caso deve ser transitório para não se tornar prejudicial a 
quem protege. Por outro lado, e pelas mesmas razões, alterou-se o parágrafo 2º onde o privilegio 
figura edificante e cede lugar preferência em igualdade de condições.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00368 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 3o. do Relatório Preliminar da Comissão da Ordem Econômica (VI):  
Art. 3o. - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela cujo controle de capital  
esteja permanentemente nas mãos de brasileiros e que, constituída no país e com sede nele, aí 
tenha o seu centro decisório.  
§ 1o. - As empresas que atem em setores de tecnologia de ponta somente serão consideradas  
nacionais quando, além de atenderem aos requisitos apontados no caput deste artigo, assegurem o  
controle tecnológico nacional.  
§ 2o. - À empresa privada nacional será dispensado tratamento diferenciado no que concerne  
às compras governamentais e concessões de incentivos, na forma da lei. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00385 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 3o. do Substitutivo dando  
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a seguinte redação:  
Art. 3o. Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob 
a titularidade, direta ou indireta, de Brasileiros ou pessoas jurídicas com capital integralmente  
pertencente a Brasileiros. 
Justificativa: 
Assegurar no Novo Texto Constitucional uma formulação clara e precisa de empresa nacional é sem 
dúvida de fundamental importância para a tranquilidade e estabilidade do mercado interno sendo as 
empresas verdadeiramente nacionais destacadas para que o Estado possa abrigá-las do confronto 
desleal com as multinacionais e o capital estrangeiro, resguardando assim um grande patrimônio 
nacional.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Incluam-se os §§ 3o. e 4o. ao art. 3o., com a seguinte redação:  
Art. 3o. ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Em igualdade de condições com a empresa estrangeira ou multinacional, dar-se-á preferência  
à empresa privada nacional;  
§ 4o. Em igualdade de condições entre empresas nacionais, dar-se-á preferência às empresas de 
menor porte, das regiões menos desenvolvidas do país e que absorvam maior contingente de mão-
de-obra. 
Justificativa: 
Em um país em estágio de desenvolvimento, a formação do capital nacional e o fortalecimento da 
empresa privada brasileira constituem imperativos a orientar a ação do legislador comprometido com 
as casas superiores e legítimas no interesse da comunidade nacional. E em uma economia de 
mercado há de conviver o capital nacional com o capital alienígena. É preciso comportar, no espaço 
econômico, a convivência de empresas de ambos os matizes, mas, inquestionavelmente, até mesmo 
por dever de patriotismo, sem excessos, em igualdade de situação, não se poderá recusar a 
proteção, preferência, para o empreendimento nativo. E, para que se pratique verdadeiramente o 
discurso, que se tem situado distante da realidade, é mister consagrar no texto constitucional a 
preferência, em igualdade de condições, para a empresa privada nacional de menor porte, quando 
competindo com empresas maiores, também nacionais. Esta Constituição não poderá omitir-se no 
trato de questão tão relevante, do contrário, o que se há de imaginar dos valores que animam a ação 
dos homens públicos deste país e de seus legisladores Constituintes que, diante de tema grave, 
temem assumir a defesa do irrecusável? Acaso estes valores considerados, no campo econômico, 
não merecem resposta altiva, determinada, em defesa de valores inegociáveis da comunidade 
empresarial do país? Certamente merecem a confirmação. Somos um país de estrutura econômica 
incipiente, um país fundamentalmente de empresas nacionais, genuínas, de pequeno e médio portes, 
responsáveis por geração larga de empregos. Empresas que não resistem tanto aos embates 
adversos da conjuntura e, que, por isso, necessitam do apoio e proteção do Estado para a sua 
sobrevivência, continuidade e crescimento. Assim também, de apoio, carecem as empresas nacionais 
de porte maior que não possuem condições de enfrentar, em plenitude, a competição com os 
empreendimentos sustentados pelo capital internacional. Todos podem e devem conviver e coexistir, 
mas será inafastável a atenção do Estado Nacional, para os mais fracos, ou menos fortes, para os 
seus, em igualdade de condições, com os outros, que participam do processo e da formação da 
riqueza.  
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Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00419 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 3o. a seguinte redação:  
Art. 3o. - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no país,  
cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, 
direta ou indireta, de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no país, ou por entidades de direito 
público interno. 
Justificativa: 
O anteprojeto, ao limitar o conceito de empresa nacional à titularidade de pessoas físicas residentes e 
domiciliadas no país, teve a intenção de preservar o direito de imigrantes. Julgamos oportuno incluir 
no conceito as pessoas jurídicas, pois, mantido o conceito corremos o risco de obrigar aos titulares 
das empresas nacionais à residência perpétua no país.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00457 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 3o. do Substitutivo da Comissão VI da Ordem Econômica, que define 
empresa nacional. 
Justificação 
O Substitutivo define como empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País 
controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, direta ou 
indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou por entidades de direito público 
interno.  
O conceito de empresa nacional depende muito dos objetivos que a norma legal pretenda atingir. Às 
vezes, esse conceito pode e deve ser amplo porque os interesses nacionais em jogo assim o exigem; 
outras vezes, caberia uma definição rígida, como ocorre o caso da atuação empresarial em regiões 
fronteiriças. É obvio, pois, que a definição de empresa nacional não deve ficar registrada em normas 
de caráter constitucional rígida e incapaz de atender às múltiplas necessidades do legislador 
ordinário.  
Essas, as razões da Emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00464 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 3o. do Substitutivo a redação abaixo, eliminando-se os seus parágrafos 1o.  
e 2o.:  
"Art. 3o. Empresa Nacional é aquela constituída e com sede no país, nele tenha seu centro de 
decisões e cujo controle de capital pertença a brasileiros." 
Justificativa: 
Sempre foi polêmica a definição de empresa nacional. A redação da Comissão Afonso Arinos nos 
parece excelente. O capital universalizou-se a investimentos estrangeiros minoritários não transforma 
uma empresa em estrangeira.  
O Brasil não sairá do atual estágio de desenvolvimento sem Capital e Tecnologia.  
O parágrafo, por nós acrescentado é uma sugestão para que haja o debate a respeito de uma 
proteção do analista econômico Peter Drucker. O valor da matéria prima e da mão-de-obra estão se 
desvinculando do custo dos produtos industriais.  
A grande vantagem brasileira, dentro desta análise desaparece. Mão-de-obra barata e apreciável 
quantidade de matéria prima. Um dos caminhos, e aí precisamos da compreensão dos constituintes, 
é estabelecer no País indústrias nacionais ou estrangeiras para fabricação de componentes que, 
apesar da alta tecnologia e robotização, ainda vão exigir percentuais significativos de mão-de-obra.  
Estabelecer Zonas Francas no Norte e Nordeste, preferencialmente para a implantação desse tipo de 
indústria talvez seja um caminho a seguir.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00492 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
"Art. 3o. - É considerada empresa nacional aquele constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 
administração sediada no país. 
Justificativa: 
Esta definição é a tradicional deste Código Comercial de 1850, constituições anteriores e a Lei das 
Sociedades Anônimas.  
Trata-se de uma denominação genérica que poderá em leis específicas, ser adequada à concessão 
de incentivos especiais a determinadas empresas que operam em setores à serem estimulados.  
Sob o gênero Empresa Nacional existem várias espécies: 
- Empresa sob controle nacional;  
- Empresa mista sob controle majoritário ou minoritário nacional;  
- Empresa de capital estrangeiro.  
Todas elas são uteis ao país na formação de produto nacional e na criação de empregos. 
Discriminar no texto constitucional, conta a empresa de capital estrangeiro é sinalizar negativamente 
o mercado, num momento em que o país, carente de poupança e tecnologia, corre o risco de uma 
debandada de empresas multinacionais, à busca de ambientes mais livres e acolhedores.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00529 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Da nova redação ao art. 3o.  
Art. 3o. Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no país, cujo controle acionário e diretivo este já, em caráter permanente, exclusivo e incondicional,  
sob o domínio de pessoas físicas brasileiras, residentes e domiciliadas no Brasil ou por entidades de 
direito público que tenham sede no Brasil.  
Justificativa: 
A caracterização da empresa nacional como aquela que tem seu controle acionário e diretivo esteja 
em mãos de brasileiros, na forma acima, além de sua transcendental importância intrínseca, adquire 
grande relevância e dinâmica diante dos vários dispositivos do Substitutivo que tornam por base o 
conceito de empresa nacional.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00611 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. a redação seguinte:  
Art. 3o. - Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo  
controle do capital pertença a brasileiros e que tenha no território brasileiro a sua origem e o centro 
de suas decisões. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional, de modo como está apresentada no anteprojeto desta Comissão, é 
muita ampla e dá margem a muita dificuldade de classificação. Uma empresa estrangeira que possua 
100% de seu capital nas mãos de estrangeiros domiciliados no País se enquadraria facilmente nessa 
definição de "empresa nacional". Uma definição tão ampla vai tornar difícil a aplicação da Lei de 
Informática e de qualquer outra política de apoio e incentivo à empresa nacional. 
A definição que sugerimos toma por base o controle de capital elemento que nos permite diferençar 
objetivamente a empresa nacional da empresa estrangeira que opera no Brasil. Achamos por bem 
incluir na definição que a empresa deve ter a sua origem e o centro de suas decisões no Brasil. Como 
a legislação brasileira reserva certos setores da economia às empresas nacionais, faz-se necessário 
que a definição seja restritiva para evitar que as leis brasileiras sejam burladas. 
Ora, os §§ 1° e 2° do art. 3° privilegiam, teoricamente, a empresa nacional.  
Considerada, porém a amplitude da definição de empresa nacional, os benefícios são inócuos, pois 
empresas estrangeiras sediadas no País, tendo como representante, pessoa estrangeira, mas 
domiciliada no Brasil, são consideradas nacionais e por isso, merecem o tratamento que se dispensa 
à empresa genuinamente nacional, para prejuízo destas. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00623 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime  
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da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.  
A seguinte redação:  
Considera-se Empresa Brasileira ou Nacional, aquela constituída sobre as Leis Brasileiras e que  
tenha seu controle diretivo formado por brasileiros. 
Justificativa: 
O Brasil é uma Nação pobre, e apesar disso, os seus recursos são explorados por Empresas 
Multinacionais que concorrem assim naquilo em que muitas vezes tempos condições de realizar 
sozinhos.  
O mercado e as riquezas Brasileiras devem ser exploradas prioritariamente, por empresas Nacionais, 
cabendo ao governo protegê-las e estimulá-las.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00625 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 3o. pela seguinte:  
Art. 3o. - Considera-se empresa nacional a que tenha sede no País, controle acionário e poder  
decisório, em caráter permanente, ao encargo de pessoas físicas residentes e domiciliadas no País  
ou de entidade pública nacional.  
Parágrafo único. Os estrangeiros empresários e dirigentes de empresa nacional tem prazo de três  
anos para se naturalizarem na forma da lei. 
Justificativa: 
Nossa emenda, data vênia, pretende tornar mais límpido o conceito de empresa nacional, ao tempo 
em que, no parágrafo único, defende-se o empresário estrangeiro radicado no Brasil. A este oferece-
se a oportunidade de, naturalizando-se dentro de um prazo, e na forma da Lei, aqui permanecer com 
sua empresa já nacional.  
Temos a impressão de que o conceito de empresa nacional deve ser o mais claro e simples possível. 
Também é nosso intento atender aos direitos daquele que aqui chegou e, em boa fé e boa vontade, 
ajudou o país em seu desenvolvimento e sua caminhada para o progresso. Sua contribuição 
inestimável deve ser respeitada e a ele deve-se dar a oportunidade de tornar-se brasileiro para 
manter seus negócios dentro da nova concepção constitucional.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00776 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir no Art. 3o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica.  
dos princípios gerais.  
Art. 3o. .....................  
§ 1o. considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sua administração sediada no país, e com a maioria dos dirigentes de nacionalidade brasileira, 
natos ou naturalizados. 
Justificativa: 
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O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no País, não assegura à empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões 
são tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas. 
A ideia básica desta Emenda é no sentido de dar oportunidade à nova geração de administradores 
que estão surgindo no Brasil e devam ocupar no futuro para a defesa dos interesses nacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00782 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir no Art. 3o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica.  
 Dos princípios gerais.  
Art. 3o. .............................. 
§ 4o. Empresa Nacional, para todos os fins de direito é aquela constituída e com sede no País,  
na forma da lei, cujo controle de capital votante pertença aos brasileiros. 
Justificativa: 
A inclusão da expressão Controle de Capital Votante, justifica-se pelo fato a não propiciar 
interpretações excessivamente amplas, em todos os níveis de aplicação da  lei, evitando-se com isso 
a prejudicialidade de empresas tradicionais e genuinamente nacionais.  
Com efeito, existem hoje inúmeras empresas genuinamente nacionais que têm acordos de tecnologia 
ou associações de interesse sob a forma de “JOINT VENTURES”. Essas empresas, tal a abrangência 
da expressão “Controle Decisório”, poderão vir a ser consideradas como não nacionais, numa 
interpretação do legislador ordinário e na aplicação do administrador público, através de portarias e 
outras normas. Não há hoje investidor estrangeiro que, mesmo não assumindo o controle de capital, 
não queira se assegurar através de mecanismos de fiscalização e de acompanhamento de aplicação 
feita. Essas providências poderão ser consideradas como medidas de “controle da empresa”.  
O objetivo da emenda, ao deixar explícito que é o condo capital votante que define a empresa 
nacional, consiste em deixar bem definido o seu conceito, de modo que empresas atualmente 
consideradas como nacionais não venham a ser prejudicadas.  
Basicamente, entendemos que, para a caracterização da Empresa Nacional, bastam os seguintes 
elementos:  
a) constituição no país;  
b) sede no país e;  
c) controle do capital votante em mãos de brasileiros.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00789 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. 3o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 3o. Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle efetivo de capital e tecnologia esteja, em caráter permanente, exclusivo e 
incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas no 
País, ou por entidades de direito público interno. 
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Justificativa: 
Cabe especificar a natureza do controle efetivo de que trata o Art. 3° do anteprojeto. Os componentes 
fundamentais que dão substância e efetividade ao controle da empresa por nacionais são o seu 
capital e a tecnologia de que dispõem. Essa emenda tem, pois, a finalidade de aprimorar a definição 
da empresa nacional oferecida pelo relator.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00819 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 3o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, elaborado pelo  
Relator, Constituinte Senador Severo Gomes, a seguinte redação:  
"Na aquisição dos bens e serviços, o Poder Público dará preferência à empresa nacional." 
Justificativa: 
O Poder Público, na aquisição de bens e serviços, observará as normas do bom administrador do 
patrimônio publico e, para tento, dará preferência à empresa nacional. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00886 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 3o. Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade, direta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos,  
residentes e domiciliados no País, ou por entidade de direito público interno." 
Justificativa: 
A exigência, contida no texto do substitutivo, de que o controle da “empresa nacional” esteja sob a 
titularidade de “pessoas físicas residentes e domiciliadas no País” não afastaria a possibilidade de 
que estrangeiros viessem a residir e a domiciliar-se no Brasil – sem sequer a necessidade de 
assumirem a naturalidade brasileira – somente para se valerem das prerrogativas constitucionais e 
legais privativas das empresas nacionais.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E DA COMUNICAÇÃO - VIII 
 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

http://www6g.senado.gov.br/apem/search?keyword=%22empresa%20NACIONAL%22;docsPerPage=20;smode=advanced;f1-ANTEF=X;f2-comissao=8%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Fam%C3%ADlia,%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o,%20Cultura%20e%20Esportes,%20da%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://www6g.senado.gov.br/apem/search?keyword=%22empresa%20NACIONAL%22;docsPerPage=20;smode=advanced;f1-ANTEF=X;f2-comissao=8%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Fam%C3%ADlia,%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o,%20Cultura%20e%20Esportes,%20da%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia%20e%20da%20Comunica%C3%A7%C3%A3o
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprimam-se o artigo 30 e seus parágrafos do Substitutivo, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
O conceito de empresa nacional está definido adequadamente no art. 3° do Relatório da 
Subcomissão de Princípios Gerais da Ordem Econômica. Consoante nossa tradição constitucional e 
a Lei de Sociedades Anônimas, empresa brasileira ou nacional é aquela constituída sob as leis 
brasileiras e que tenha sua administração sediada no País. Esse o conceito genérico é o único válido 
para um país carente de capitais e que por isso não deve discriminar, peremptoriamente e ab initio, 
contra as empresas mistas ou estrangeiras, que operam no país, sujeitas às leis brasileiras, pagando 
impostos, criando empregos, promovendo exportações e dando treinamento a brasileiros. Para certos 
propósitos, definidos em lei ordinária, existe o conceito de “empresa sob controle nacional”, ou seja 
com maioria de capitais nacionais.  
O parágrafo 1° encerra enorme grau de arbítrio subjetivo. Constitui abusiva intervenção 
governamental dar à burocracia o direito de determinar se é ou não a tecnologia “fator dominante”. 
Não há razões para acreditar que a burocracia tenha competência ou experiência industrial para essa 
avaliação. A “empresa nacional” ficaria à mercê do arbítrio burocrático, pois poderia ser 
desnacionalizada sempre que o burocrata entender que ela não está em “caráter permanente, 
exclusivo e incondicional, sujeita ao controle tecnológico nacional”.  
O parágrafo 2° dificultará enormemente as “joint ventures”. Se o controle tecnológico nacional envolve 
o poder “de direito e de fato de... “transferir tecnologia e produto e de processo de produção”, o sócio 
estrangeiro, no ato da associação estaria automaticamente perdendo a exclusivamente dos direitos 
de marcas e patentes, direito reconhecido em convenções internacionais. A “joint venture” deixaria de 
ser uma aventura comercial para se transformar numa cessão filantrópica de tecnologia.  
Parecer:   
   Rejeitada. Rejeitada porque o conceito de empresa nacional tem grande repercussão para a ciência 
e tecnologia. No caso de duplicação com conceito adotado na Comissão da Ordem Econômica, a 
Comissão de Sistematização dirimirá dúvidas. 
   
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se o Art. 30 e seus parágrafos 1o, 2o, 3o. e 4o, do Substitutivo, renumerando-se 
os demais. 
Justificativa: 
A definição do que é empresa nacional não cabe no capítulo da ciência e tecnológica da Constituição. 
O assunto é matéria dos princípios gerais da Ordem Econômica, tendo já ali sido definido, utilizando-
se dos conceitos vigentes na Leis da S.A. e aceitos na prática. Não há o que inovar nessa matéria, as 
empresas organizadas segundo as leis brasileiras são brasileiras. Qualquer outra tentativa se 
constitui em casuísmo, que pode estar maculado de setorismos conjunturais e preciosismos que 
invadem o domínio da legislação ordinária que deverá abordar a questão sempre que necessário for.  
Parecer:   
   Rejeitada porque o conceito de empresa nacional tem grande repercussão para a ciência e 
tecnologia. No caso de duplicação com conceito adotado na comissão da ordem Econômica a 
Sistematização dirimirá dúvidas. 
   
   EMENDA:00076 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 30, do substitutivo elaborado pelo Relator da Comissão, a seguinte redação:  
Art. 30. É considerada nacional a empresa constituída no País, que nele tenha sede e centro  
de decisões, organizada na conformidade das leis brasileiras. 
Justificativa: 
Devemos considerar o fato de que pessoas estrangeiras, que vêm residir no país, qualquer que seja 
sua nacionalidade, ao constituírem uma Sociedade, de acordo com as leis brasileiras, esta não tem 
porque ser considera estrangeira.  
Parecer:   
   Rejeitada. O princípio estabelecido é amplo. O conceito, se aprovado um nível constitucional, 
implicará na mudança da lei ordinária. 
   
   EMENDA:00138 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão da Ciência e da Tecnologia e 
da Comunicação.  
Art. 3o. - Empresa Nacional é aquela que preenche os seguintes requisitos:  
I - apresentar maioria de controle acionário votante permanente em poder de brasileiros;  
II - ser constituída, com sede e centro de decisão no País;  
III - não conter nos estatutos, contratos de acionistas, de cooperação e de assistência técnica, 
cláusulas restritivas ao pleno exercício da maioria acionária;  
IV - Deter o controle tecnológico de produtos e processos de produção.  
Parágrafo único - Entende-se por controle tecnológico o poder, de direito e de fato, para  
desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de produção. 
Justificativa: 
A simples maioria acionária não garante o poder de decisão empresarial e, portanto, não é parâmetro 
para qualificar uma empresa como de controle nacional.  
Os contratos de cooperação e assistência técnica, ou de utilização de tecnologia costumam conter 
cláusulas restritivas ao pleno exercício do controle acionário.  
Torna-se, obstante, importante explicitar que o controle tecnológico é essencial para a definição de 
empresa nacional.  
Parecer:   
   Aprovada. Aprovada no mérito sob outra redação. 
   
   EMENDA:00147 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Renumerar o § 4o. do artigo 30, como § 1o. do artigo novo, de número 31, com a redação abaixo  
apresentada, renumerando-se os artigos subsequentes.  
Novo art. 31 - Para efeito de proteção relativo à propriedade industrial ficam sujeitos à  
normatização pelo Estado os atos ou contratos que impliquem Transferência de Tecnologia.  
§ 1o. O Estado poderá denunciar a qualquer termo os acordos de patentes no interesse da  
soberania nacional.  
§ 2o. A lei regulará a não privilegiabilidade referente à propriedade industrial nos setores  
considerados fundamentais para a soberania e autonomia nacionais. 
Justificativa: 
O § 4° apresentado de forma isolada perde significação, sendo necessário inclui-lo em Artigo que 
trate adequadamente da matéria da propriedade industrial.  
No mundo moderno a tecnologia vem se impondo cada vez como um fator de produção essencial e, 
como tal, um instrumento de poder e de soberania, urge, portanto, que o Estado brasileiro tenha 
efetivo controle sobre o comércio e a absorção de tecnologia para evitar a desnacionalização da 
economia.  
Parecer:   
   Acolhida em parte. Foi aproveitado o proposto no parágrafo 1o. da emenda. 
   
   EMENDA:00199 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 30 pela seguinte:  
"Considera-se a empresa nacional aquela constituída segundo as leis brasileiras, com sede  
e foro no Brasil e com maioria simples do capital votante em mãos de pessoas físicas residentes e  
domiciliados no Brasil."  
Parágrafo único. A lei, em função do interesse nacional, poderá estabelecer incentivos às empresas 
nacionais. 
Justificativa: 
A redação proposta para a conceituação de empresa nacional protege os aspectos contemplados na 
redação atual, mas aproveita fatores objetivos, como sede, maioria do capital votante e local de 
constituição.  
De outro lado é importante assinalar que nos parece justo considerar como empresa nacional 
também aquelas onde o sócio majoritário é estrangeiro residente e domiciliado no Brasil, ou seja, que 
eleger o nosso país como seu lugar definitivo, plantando aqui suas raízes e conosco conjugando sua 
vida.  
Por outro lado a redação do § único, mais abrangente, além de contemplar os objetivos dos § 1° e 2°, 
não é restritiva.  
Parecer:   
   Rejeitada. O conceito apresentado no substitutivo é mais abrangente. A lei deve condicionar 
princípios constitucionais. 
   
   EMENDA:00205 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 30 do substitutivo do relator a seguinte redação, suprimidos os parágrafos:  
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Art. 30. Considera-se empresa nacional a que for constituída sob as leis brasileiras e que tenha no 
País a sede de sua administração. 
Justificativa: 
A complexidade das relações econômicas, financeiras e negociais em geral de uma sociedade com a 
brasileira torna inarredável sua integração e interdependência internacional. É fenômeno evidente 
com o qual as democracias mais ricas e estáveis já aprenderam a conviver. Cabe estabelecer 
processos de controle, aferição e uso vantajoso para o País nessa interação; o que não se pode fazer 
é fechar as portas a essas vantagens. Os fluxos internacionais de riqueza ensejam troca, 
conhecimento e modernização tecnológica e gerencial, reduzem custos de produção e preços de 
consumo pelo uso inteligente das vantagens comparativas de cada setor da economia, geram 
empregos, permitem produção em escala internacional (o que também gera empregos e reduz custos 
de produção e preços de consumidor), etc..  
Não se pode crer na postura ingênua de que num mundo de interdependência estreita possa um país 
adotar quaisquer medidas unilaterais sem resposta ou retaliação de seus parceiros econômicos. Os 
agentes econômicos brasileiros no exterior precisam captar recursos nos mercados em que atuam.  
Por fim, inegável e por si só evidente, a necessidade brasileira de trazer investimentos estrangeiros e 
ganhar mercado para suas exportações. Norma como a que ora se propõe contém o realismo 
pragmático indispensável às negociações internacionais, como também ensejará mercado externo e 
empregos para a nossa economia.  
Parecer:   
   Rejeitada. A proposta apresentada restringe o conceito fixado.  
A lei deve fixar o estabelecido no princípio constitucional. 
   
   EMENDA:00264 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 30 e seus parágrafos, do Substitutivo, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A definição do que é empresa nacional não cabe no capítulo da ciência e tecnológica da Constituição. 
O assunto é matéria dos princípios gerais da Ordem Econômica, tendo já ali sido definido, utilizando-
se dos conceitos vigentes na Leis da S.A. e aceitos na prática. Não há o que inovar nessa matéria, as 
empresas organizadas segundo as leis brasileiras são brasileiras. Qualquer outra tentativa se 
constitui em casuísmo, que pode estar maculado de setorismos conjunturais e preciosismos que 
invadem o domínio da legislação ordinária que deverá abordar a questão sempre que necessário for.  
Parecer:   
   Rejeitada. Rejeitada porque o conceito de empresa nacional tem grande repercussão para a ciência 
e tecnologia. No caso de duplicação com conceito adotado na Comissão da Ordem Econômica,  
a Comissão de Sistematização dirimirá dúvidas. 
   
   EMENDA:00293 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Na Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação eu seu Art. 30, diz - É considerada nacional a  
empresa constituída no País, que nele tenha sede e centro de decisões, cujo controle acionário  
votante esteja permanentemente em poder de brasileiros.  
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§ 1o. - Os estatutos, os contratos de acionistas de cooperação e de assistência técnica  
das empresas referidas no "caput" deste artigo não poderão conter cláusulas restritivas ao pleno  
exercício da maioria acionária.  
§ 2o. - Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de produção, serão  
considerados nacionais empresas que, além de atenderem aos requisitos deferidos neste artigo,  
estiverem sujeitos ao controle tecnológico nacional em caráter permanente, exclusivo e  
incondicional.  
Na Comissão da Ordem Econômica, Capítulo I - Dos princípios gerais diz o  
Art. 3o. - Somente será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno.  
Proponho, que seja mantido no Capítulo da Ordem Econômica, em seu artigo 3o., o disposto no  
"caput", do artigo 30 da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e  
Tecnologia e da Comunicação.  
Os parágrafos 1o. e 2o. do artigo 30 citados deverão ser transformados em artigos. Devendo ser  
dada a seguinte redação ao artigo 30.  
Art. 30 - Considera-se nacional a empresa assim definida no artigo 3o. desta Constituição.  
Art. 31 - Os estatutos, os contratos de acionistas, de cooperação e de assistência técnica das 
empresas referidas no artigo anterior não poderão conter cláusulas restritivas ao pleno exercício da 
maioria.  
Art. 32 - Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de produção, serão consideradas 
nacionais, empresas que além de atenderem aos requisitos definidos no artigo 3o., estiverem sujeitas 
ao controle tecnológico nacional em caráter permanente, exclusivo e incondicional. 
Justificativa: 
Deve haver homogeneidade nas definições contidas na Constituição sobre uma mesma expressão.  
Analisando as definições contidas nos artigos mencionados, facilmente detectamos que a mais 
correta é a contida no artigo 30 pelo que somos favoráveis a sua manutenção, devendo ser excluído 
os termos do artigo 3°.  
A titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliados no País, ou por 
entidades de direito público interno é muito relativa, pois estrangeiros poderão residir a serem 
domiciliados no País, mantendo a sede da empresa também no País e, entretanto desviar parte da 
receita auferida para o exterior, contrariando o posicionamento nacional de fixar as divisas advindas 
da produção interna, no próprio País.  
Parecer:   
   Aprovada. Aprovada para ser encaminhado à Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:00302 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 30, do Substitutivo, do Relator da Comissão da Família, da Educação , Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a seguinte redação:  
"Art. 30 - Empresa Nacional, para todos os fins de direito é aquela constituída, com sede e direção no 
País.  
Parágrafo único - Lei complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado, em determinados 
setores de atividade econômica e tecnológica, a empresas nacionais cujo controle decisório e de 
capital pertença a brasileiros". 
Justificativa: 
A Constituição, a princípio, não deve conter definições, sobretudo quando consagra o absurdo, como 
é o caso do art. 30, pois transforma em não nacionais, as empresas, no País, legalmente 
constituídas.  
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No entanto, devido ao grande número de atos normativos, legais ou administrativos, que concederam 
privilégios a empresas com poder decisório de brasileiros, cuja disposição é díspar em cada um 
desses atos, convém que a Constituição defina empresa nacional.  
De outra forma, tal definição não deve contrariar interesses brasileiros, dentre os quais se deve incluir 
o investimento estrangeiro no País. Entretanto, caso seja necessário, para a preservação da 
soberania nacional, propõe-se a possibilidade de lei complementar estabelecer distinção entre as 
empresas com controle brasileiro e as com controle estrangeiro.  
Parecer:   
   Rejeitada. O substitutivo propõe (art. 29) para empresa nacional um novo conceito mais amplo. As 
leis deverão ser ajustadas ao preceito constitucional. 
   
   EMENDA:00433 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 30 (art. 3o. b) do Anteprojeto Substitutivo da Comissão da Família,  
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 
Justificativa: 
Este assunto deve ser tratado á nível de outra Comissão.  
Parecer:   
   Rejeitada. Rejeitada porque o conceito de empresa nacional tem grande repercussão para a ciência 
e tecnologia. No caso de duplicação com conceito adotado na Comissão da Ordem Econômica, a 
Comissão de Sistematização dirimirá dúvidas. 
   
   EMENDA:00444 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ARNOLD FIORAVANTE (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 30 (art. 3ob) e seus parágrafos do Anteprojeto Substitutivo da Comissão  
da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação pelo  
seguinte:  
Art. 30 (art. 3ob) - 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. 
Justificativa: 
Esta redação satisfaz a necessidade de definição de empresa nacional sem incorrer em critérios 
subjetivos e é suficientemente abrangente.  
Parecer:   
   Rejeitada. Rejeitada porque exclui da definição de empresa nacional uma série de requisitos 
importantes para a proteção da indústria nacional e que não são subjetivos. 
   
   EMENDA:00472 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda  
O art. 30 do substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 30 - É considerada empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo capital  
pertença a brasileiros e que, constituída com sede no país, nele tenha o centro de suas decisões e  
controle do processo tecnológico", suprimindo-se os parágrafos primeiro e segundo, renumerando-
se os seguintes. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional contida no substitutivo dá margem a que empresas com até 49% de 
capital estrangeiro sejam consideradas empresas nacionais. Essa brecha deve ser evitada, 
considerando-se como empresas nacionais aquelas cujo capital pertença integralmente a brasileiros, 
bem como que tenha o controle sobre o processo tecnológico.  
Parecer:   
   Rejeitada. A proposta do substitutivo é mais ampla. Os parágrafos que o autor pretende suprimir, 
estabelecer conceitos básicos que entendemos não devam ser retirados. 
   
   EMENDA:00567 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
Artigo 30, "caput" e parágrafos, do substitutivo  
Emenda: Substituir o texto original para seguinte redação:  
Art. 30. "São nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e que têm no 
País a sede de sua administração". 
Justificativa: 
Tradicionalmente, as Constituições brasileiras tem evitado definir a nacionalidade das pessoas 
jurídicas, tendo, no capítulo “Da Nacionalidade”, definido a nacionalidade apenas das pessoas físicas.  
A primeira razão é o caráter generalizante e perene, próprio da Constituição, que é incompatível com 
as especificidades que adicionam requisitos de nacionalidade em cada setor da atividade econômica, 
estabelecendo que empresa nacional é a que detém “X” ou “Y” de ações em mãos de brasileiros e 
disposições parecidas. A segunda razão é que, desde 1940, muito satisfatoriamente, vige o conceito 
acima exposto, previsto no Decreto-Lei 2.627, que é de aplicação geral (até incorporado na nova lei 
que rege as sociedades anônimas, que são a mais moderna e sofisticada forma de sociedade, e 
empregado, por analogia, em relação aos demais tipos de sociedade).  
E se revela não afetado pelo tempo, do que o exemplo acima dá a melhor evidência. Parece-nos, 
portanto, dada a aceitação social e a sedimentação de tal conceito, que se algum faz jus a figurar na 
Constituinte, há de ser este.  
Para ajustar-se tal conceito às necessidades circunstanciais de algum setor, o correto será tratá-lo 
através de lei ordinária, já que não compete nem há condições de a Constituição prever um conceito 
de nacionalidade de sociedade para atividade econômica do mercado.  
Por igual, a forma de se ajustar o conceito de nacionalidade às realidades de algum setor do mercado 
não é inventar novos conceitos de nacionalidade, do que resultaria uma miscelânea geral, além de 
que o conceito de nacionalidade naturalmente é uno (filhos de pais estrangeiros nascidos no Brasil 
são brasileiros, obras criadas no Brasil por autores estrangeiros são brasileiros e não se justifica que 
tal uniformidade não se aplique também ao caso das sociedades).  
A adequação em tela deverá ser feita através de edição de requisitos que não se apoiem no pretexto 
da nacionalidade (p. ex., controle direto e administração por brasileiros etc., porém sem modificar o 
conceito da nacionalidade das sociedades).  
Tal adequação, ainda, deve ser feita através de lei ordinária, em conformidade com as circunstâncias 
que se apresentem em cada caso e em cada momento. O sistema então resultante preservaria, 
portanto, a generalização e perenidade da Constituição e a unicidade do conceito de nacionalidade, 
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evitando, por conseguinte, a miscelânea geral, que seria multiplicada no tempo e por cada ramo de 
atividade econômica.  
Parecer:   
   Rejeitada. A proposta do substitutivo é mais ampla e levará a novas conceituações em nível de 
legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00571 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao artigo 30, caput e parágrafos, do Substitutivo  
Emenda: Suprima-se o artigo 30, caput parágrafos, do Substitutivo Comissão da Família,  
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Justificativa: 
Entendemos ser o tema tratado pelo Relator neste Artigo do Substitutivo mais adequado à 
responsabilidade específica da Comissão Temática VI – Comissão da Ordem Econômica.  
Parecer:   
   Rejeitada. Rejeitada porque o conceito de empresa nacional tem grande repercussão para a ciência 
e tecnologia. No caso de duplicação com conceito adotado na Comissão da Ordem Econômica, a 
Comissão de Sistematização dirimirá dúvidas. 
   
   EMENDA:00597 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Artigo 30.  
§ 5o. - O Poder Público assegurará a todo setor da economia em face de desenvolvimento  
científico, tecnológico e industrial, que não houver atingido grau compatível com as necessidades de 
desenvolvimento do País, a não privilegiabilidade referente à propriedade industrial. 
Justificativa: 
Proponho a criação de mecanismos mais flexíveis para permitir a apropriação mais rápida de 
tecnologia pelas instituições nacionais ligadas à pesquisa científica, geralmente presas a padrões que 
podem ser rígidos e inflexíveis para as nações industrializadas, mas que não favorecem o progresso 
científico e social dos países pobres ou em desenvolvimento.  
Parecer:   
   Rejeitada. A expressão "industrial foi rejeitada do parágrafo 2o. artigo 28 do substitutivo anterior. 
   
   EMENDA:00680 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Proposta de Emenda (Supressiva)  
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Suprimir o artigo 30 do Substitutivo da Comissão VIII.  
Suprimir o §§ 1o. a 4o. do artigo 30 do Substitutivo da Comissão VIII. 
Justificativa: 
Este artigo traz em seu bojo a conceituação de empresa nacional. A tentativa, por representar 
sentimento nacionalista, é louvável. Porém, não é na Constituição.  
Temos insistido desde o momento das primeiras propostas de textos constitucionais que, se levarmos 
a um dispositivo constitucional o conceito de empresa nacional, estaremos cometendo um duplo erro: 
não contribuímos para a maior duração de nossa lei maior e, impedimos a dinâmica natural que deve 
conter tal conceito.  
Parecer:   
   Rejeitada. Rejeitada porque o conceito de empresa nacional tem grande repercussão para a ciência 
e tecnologia. No caso de duplicação com conceito adotado na Comissão da Ordem Econômica, a 
Comissão de Sistematização dirimirá dúvidas. 
   
   EMENDA:00775 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Exclua-se do Substitutivo os parágrafos 2o. e 3o. do art. 30. 
Justificativa: 
O caput do artigo é suficientemente claro. Por outro lado, as palavras “exclusivo” e incondicional” 
impedem as “joint-ventures” que nos dão o controle de decisão e capital majoritário, permitindo 
recebemos e aplicarmos aqui as tecnologias mais avançadas trazidas de fora pelos sócios 
minoritários. 
Parecer:   
   Rejeitada. Rejeitada porque é importante exigir-se que as empresas nacionais detenham controle 
tecnológico, As "joint-ventures" não estão impedidas: apenas as empresas que o fizerem não serão 
classificados como nacionais. 
   
   EMENDA:00776 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclua-se o § 4o. do art. 30 do Substitutivo:  
"O Estado poderá denunciar a qualquer tempo os acordos de patentes, no interesse da 
soberania nacional." 
Justificativa: 
Toda Nação tem esse direito, se se sentir lesada. Colocar essa norma na Constituição, so acirrará os 
ânimos e criará dificuldade para o reconhecimento de nossos inventos e patentes a nível 
internacional.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00804 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. 30, caput - Redação: "É considerada nacional a empresa, constituída no País, que nele  
tenha sede e centro de decisões, cujo controle acionário votante esteja permanentemente em 
poder de brasileiros."  
Emenda sugerida: "É considerada nacional, aquela constituída no País, que nele tenha a sua  
sede, e cujo controle decisório e de capital esteja, permanentemente, sob a titularidade,  
direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas no País ou de entidades de 
direito público interno." 
Justificativa: 
Na redação original, como não se admitem interpretações extensivas a definição só alcança 
sociedades por ações, além de não prever a participação de entidades públicas e excluir estrangeiros 
residentes e domiciliados no País.  
Parecer:   
   Aprovada. Incorporado integralmente ao substitutivo. 
   
   EMENDA:00862 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Renumere-se o § 4o. do artigo 30 como § 1o.  
de um novo artigo 31, com a redação que se segue, renumerando-se os demais artigos:  
Art. 31. - É assegurado privilégio temporário aos autores e proprietários para utilização de  
inovações tecnológicas, para o uso de marcas industriais e comerciais, bem como a exclusividade  
do nome comercial, nos termos que a lei definir.  
§ 1o. - O Estado poderá denunciar, a qualquer tempo, os acordos de patentes no interesse da  
soberania nacional.  
§ 2o. - Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a lei deverá:  
a) Estabelecer prazos para a detenção exclusiva de tecnologia estrangeira no País;  
b) Penalizar na forma da lei atos que dificultem efetiva transferência de tecnologia  
estrangeira para o sistema produtivo nacional, vencidos os prazos estabelecidos;  
c) Regular a não privilegiabilidade referente a propriedade industrial em setores considerados  
fundamentais para a soberania e autonomia nacionais. 
Justificativa: 
A matéria tratada no § 4° não é pertinente ao escopo do artigo 30.  
A sua transferência para um artigo que trate especificamente da questão da propriedade industrial 
não altera a sua subsistência e lhe confere a complementariedade com preceitos mais abrangentes, 
voltados à adequada regulamentação da matéria.  
Considerando o valor estratégico da tecnologia como instrumento de determinação de independência 
econômica e comercial, é imprescindível e inadiável que o Brasil defina na legislação limites para a 
detenção sigilosa e exclusiva de tecnologia estrangeira no País e obrigue, assim, a sua real 
transferência para o sistema de produção nacional.  
A Constituição deve dispor sobre a possibilidade do não reconhecimento de patentes ou outras 
formas de propriedade de conhecimento tecnológico onde os interesses de soberania nacional 
possam vir a ser prejudicados, tais como: Fármacos, Produtos Químicos, Seres Vivos, etc.  
Parecer:   
   Acatada em parte na forma do parágrafo 1o. da emenda apresentada. 
   
   EMENDA:00869 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   § 3o. do artigo 30 - Redação: "A lei definirá controle tecnológico nacional como o poder de  
direito e de fato de desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de 
produção."  
Emenda sugerida: "É considerado controle tecnológico nacional, o exercício, de direito e de  
fato, do poder para desenvolver, gerar, adquirir, absorver, transferir e variar de tecnologia de  
produto e de processo de produção." 
Justificativa: 
A redação do texto original, embora relegando para o estágio hierárquico da lei, a definição sobre 
“controle tecnológico da lei, a definição sobre “controle tecnológico nacional”, na verdade já o 
conceituava. Daí, melhor ter-se logo a definição, a nível constitucional, em razão do zelo por uma boa 
técnica e segurança quanto ao grau de proteção dado à matéria. Na definição, incluíram-se as 
expressões “absorver” e “variar” de tecnologia, consideradas importantes para os objetivos 
pretendidos.  
Parecer:   
  Aprovada parcialmente. Incorporada parcialmente ao substitutivo. 
   
   EMENDA:00870 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   § 1o. do artigo 30 - Redação: "Os estatutos, os contratos de acionistas, de cooperação e de  
assistência técnica das empresas referidas no "caput" deste artigo não poderão conter cláusulas  
restritivas ao pleno exercício da maioria acionária."  
Emenda sugerida: "Os estatutos, os contratos ou acordos de acionistas, os contratos de  
cooperação e de assistência técnica, ou qualquer que seja o seu objeto, das empresas referidas no  
"caput" deste artigo, não poderão conter disposições ou cláusulas que restrinjam o pleno exercício do 
controle decisório." 
Justificativa: 
Redação mais abrangente, dentro da conceituação e filosofia que presidiram a elaboração do texto.  
Parecer:   
  Rejeitada. Achamos que a proposta do substitutivo já é ampla, não havendo necessidade de descer 
a mais detalhes. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00028 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva, para adequação do texto.  
Dispositivo emendado: Art. 307  
Suprima-se do "caput" do Artigo 307 do Anteprojeto a preposição "e" entre as palavras decisório e de 
capital. 
Justificativa: 
Ressalta, de logo, a necessidade imperiosa de retirar do texto da norma disposta no artigo 307 a 
palavra “e” para que se obtenha a verdade perseguida pelo Constituinte.  
Na realidade, o que se quer é que a empresa nacional seja aquela cujos detentores do controle 
decisório do capital se constituam de pessoas físicas domiciliadas no País, quer esse controle se dê 
de modo direto, quer de modo indireto.  
Com a redação do Artigo 307, sem aquela palavra ter-se-á exata extensão do conceito que se lhe 
quer emprestar: o controle decisório de capital sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas no País ou de Entidades de direitos público interno, significa que essas pessoas ou 
entidades terão a maioria de capital votante da empresa nacional, do que decorre, necessariamente 
que terão o poder de decisão.  
Por estar razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.  
   
   EMENDA:00032 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva, para adequação  
Dispositivo Emendado: Artigo 307  
O Artigo 307 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital volante esteja, em caráter permanente, exclusivo e  
incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou por  
entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
É evidente que a elevação ao texto constitucional da definição de empresa nacional serve ao 
propósito de resguardá-la de distorções prejudiciais ao seu controle por agentes da economia 
brasileira. De outra forma, não teria qualquer sentido tratar a matéria na Constituição, como cuidou 
agora o legislador constituinte.  
A emenda pretende não deixar qualquer dúvida sobre a essência da definição, de modo a entender-
se a empresa brasileira como um patrimônio de brasileiros, daí a necessidade de que o controle 
acionário votante e, portanto, decisório, se encontre em mãos de brasileiros.  
Compatibiliza-se, assim, o artigo com as inspirações que o formalizam na Comissão da Ordem 
Econômica e, principalmente, com o Art. 306, I, do Anteprojeto. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.  
 
   
   EMENDA:00059 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda.  
Incluir no Anteprojeto da Constituição.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 81  

 

 Da Ordem Econômica e Finanças.  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.  
Art. 307 ........................................  
§ 3o. - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis  
brasileiras e que tenha sua administração sediada no País, e com a maioria dos dirigentes de  
nacionalidade brasileira, natos ou naturalizados. 
Justificativa: 
O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no País, não assegura à empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões 
são tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas. 
A ideia básica desta Emenda é no sentido de dar oportunidade à nova geração de administradores 
que estão surgindo no Brasil e devam ocupar no futuro para a defesa dos interesses nacionais.  
 
   
   EMENDA:00060 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Anteprojeto da Constituição.  
 Da Ordem Econômica e Financeira.  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e 
da Atividade Econômica.  
Art. 307 ....................................  
§ 4o. - A Lei não discriminará as empresas legalmente constituídas no País. 
Justificativa: 
O progresso de uma nação, de um regime capitalista pressupõe igualdade de oportunidades a todas 
as empresas legalmente constituídas. 
No jogo da economia de mercado, qualquer discriminação poderá prejudicar seriamente o seu 
desenvolvimento.  
 
   
   EMENDA:00273 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se a redação do art. 307 pela seguinte:  
"Art. 307 - será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais conceituações  
constantes desta Constituição, a pessoa jurídica constituída por brasileiros ou estrangeiros  
domiciliados por mais de 10 anos no Território Nacional, e nele sediados, com capital não sujeito a 
ônus por financiamentos externos, nem a remessa de juros, dividendos ou royalties para o exterior,  
por parte de qualquer dos acionistas.  
As fraudes serão punidas com a interdição do estabelecimento e prisão na forma da lei". 
Justificativa: 
I – Trata-se em 1º lugar, de emenda aos artigos 29 e 3º, respectivamente dos Relatórios dos 
eminentes Constituintes Arthur da Távola e Marcondes Gadelha que, não aprovadas na VIIIª 
Comissão, transferiram-se a esta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa., 
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o ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela redação que consta do atual 
ART. 307. 
Neste caso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto independentemente da 
sistematização, que será considerada posteriormente.  
II – Entretanto, mesmo considerada sob o ângulo da Sistematização, a redação do artigo 307 é 
totalmente inversa do conceito adotado, por exemplo, no estabelecido para Empresa Nacional 
Jornalística (ART. 406 e § 1º), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART. 324 
e § 1º) e ainda na intermediação de sociedades de capital estrangeiro, em serviços de assistência à 
saúde (ART. 355 § 4º).  
III – À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tomar compatíveis as 
matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de modo a tornar coerentes e uniformes as 
postulações no Projeto da Constituição.  
IV – Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradições frontais e que exigem 
esforço profundo, para atingir conceitos que reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes 
caminhos, todos sentem desejo de chegar. 
Quando houver contradição incontornável, entre duas formulações, cumprirá a Comissão de 
Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração do povo, manifestado nos programas dos 
partidos e na tradição das tendências do direito anterior; nos casos de uma formulação adotada por 
várias comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é o critério que decorre do bom senso.  
V – O reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer reserva de mercado torna 
pacífico a sua instituição nacional. Houve proposições, neste sentido, em todos os partidos e há 
pronunciamentos públicos dos Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Jarbas Passarinho, da 
deputada Sandra Cavalcanti, entre outros. 
VI – O que é reserva de mercado? 
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e mercantil a favor de um 
setor de produtores, para que estes possam se desenvolver, sem a competição predatória de outras 
empresas dotadas de poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos. 
Constituem prática incluída na legislação de países ricos e pobres, inclusive nos Estados Unidos, e 
graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias. 
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia da reserva de mercado 
está na interdição de sua presença competitiva no setor. Para que essa interdição não se transforme 
numa ingenuidade, o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais reste a 
possibilidade de burlar o texto oficial.  
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que 
participantes do contrato social, mesmo minoritariamente possam conduzir as empresas, assim 
armados, a satisfazer os objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a este 
respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas “Las Corporaciones 
Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
VII – Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objetivos, impõe-se cortar o cordão 
umbilical que, porventura, ligue a empresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência 
negativa seja necessário resguardar.  
Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos acionistas. Isto constituiria um 
comportamento xenófobo.  
A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior, seja sob a forma de reserva 
de lucros, seja de financiamentos externos, expedientes que constituem os instrumentos para burlar a 
reserva de mercado.  
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes conceitos incluídos nos citados artigos 
406 § 1º, artigo 324 e § 1º e artigo 355 § 4º. 
VIII – Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancredo Neves: 
“Cabe destacar que o capital estrangeiro será sempre bem-vindo – até porque indispensável ao 
nosso desenvolvimento – atenda a legislação e os interesses brasileiros.  
Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu Governo toda ênfase do desenvolvimento estará 
apoiado no fortalecimento da empresa privada brasileira”.  
Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de Abílio Diniz, São Paulo, 
publicadas nos jornais de 08/10/84 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais 05/11/84. 
 
   
   EMENDA:00362 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTIVO EMENDADO: § 1o., art. 307  
Substitua-se a expressão "proteção temporária"", constante do § 1o. do art. 307 do  
Capítulo I do Título VIII do anteprojeto pela expressão "reserva de mercado." 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do § 1º do art. 307 do anteprojeto com o conceito de 
reserva de mercado, instituído e garantido no inciso VII do art. 11 do Título I do anteprojeto.  
Parecer:   
A expressão "proteção temporária", contida no texto do Anteprojeto, já incorpora a noção de "reserva 
de mercado" proposta pela presente emenda. 
   
   EMENDA:00793 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 307 do anteprojeto de Constituição, cujo texto é o abaixo transcrito:  
"Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital 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".  
A seguinte redação:  
Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle 
decisório e de capital esteja, em caráter permanente exclusivo e incondicional, sob a titularidade 
direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou por entidades de direito 
público interno. 
Justificativa: 
- A formulação acima permitirá a concessão de estímulos ao capital nacional sem entretanto 
afugentar o capital estrangeiro, necessário ao desenvolvimento do País. 
- A atuação de empresas de capital estrangeiro possuidoras de tecnologia de ponta associado ao 
capital brasileiro no País, longe de ser um risco, é uma forma racional para abreviar o ciclo de 
obtenção do conhecimento científico e tecnológico e garantir a obtenção de novos conhecimentos. 
- O elevado estágio de complexidade atingido no desenvolvimento científico e tecnológico exige a 
aplicação de vultosos recursos, interação com países industrializados e aproveitamentos de 
conhecimentos cumulativos através de uma sinergia de trabalhos já elaborados por outros centros de 
pesquisa e desenvolvimento que já arcaram com os ônus do pioneirismo.  
- As hostilidades ao capital estrangeiro tem provocado dificuldades no relacionamento exterior, êxodo 
dos lucros antes aqui reinvestidos e paralização na entrada de capital de risco.  
- O capital estrangeiro investido no País associado ao capital nacional para empregos, transfere 
tecnologia e estimula o aparecimento de novas indústrias de pequeno e médio porte.  
- A presente emenda restabelece o espírito da redação do Art. 3°, do Anteprojeto da Comissão da 
Ordem Econômica.  
   
   EMENDA:00808 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 307  
Dê-se ao art. 307 a redação seguinte:  
Art. 307 - Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo  
controle do capital pertença a brasileiros e que tenha no território brasileiro a sua origem e o  
centro de suas decisões. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional, de modo como está apresentada no anteprojeto desta Comissão, é 
muita ampla e dá margem a muita dificuldade de classificação. Uma empresa estrangeira que possua 
100% de seu capital nas mãos de estrangeiros domiciliados no País se enquadraria facilmente nessa 
definição de "empresa nacional". Uma definição tão ampla vai tornar difícil a aplicação da Lei de 
Informática e de qualquer outra política de apoio e incentivo à empresa nacional. 
A definição que sugerimos toma por base o controle de capital elemento que nos permite diferençar 
objetivamente a empresa nacional da empresa estrangeira que opera no Brasil. Achamos por bem 
incluir na definição que a empresa deve ter a sua origem e o centro de suas decisões no Brasil. Como 
a legislação brasileira reserva certos setores da economia às empresas nacionais, faz-se necessário 
que a definição seja restritiva para evitar que as leis brasileiras sejam burladas. 
Considerada, porém a amplitude da definição de empresa nacional, os benefícios são inócuos, pois 
empresas estrangeiras sediadas no País, tendo como representante, pessoa estrangeira, mas 
domiciliada no Brasil, são consideradas nacionais e por isso, merecem o tratamento que se dispensa 
à empresa genuinamente nacional, para prejuízo destas. 
 
   
   EMENDA:00947 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 307  
O artigo 307 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. - Empresa brasileira ou nacional é aquela constituída sob as leis brasileiras, que tenha sua 
administração sediada no País e cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros". 
Justificativa: 
O interesse nacional deve ser preservado a nível constitucional e o conceito de empresa nacional, 
que se inclui nos itens de nossa soberania, deve ser preciso para não permitir dúvidas quando ao 
controle de seu capital.  
   
   EMENDA:00954 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 307 a seguinte redação:  
Art. 307. Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
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A exclusão das pessoas jurídicas desinforma o público, as autoridades e o sistema econômico, 
porquanto as pessoas físicas não estão sujeitas ao mesmo intenso procedimento de disclosure ou 
transparência negocial exigido pelas leis civis, comerciais, administrativas e tributárias. Dessarte, 
quando a linha de esforço em todo o mundo é de desvendar a intimidade das empresas, o 
anteprojeto vai em sentido contrário, obscurecendo o cenário. Ademais, manter o texto como 
proposto implica dar proteção constitucional aos testas-de-ferro.  
Por fim, o texto aprovado pela comissão temática inclui as pessoas jurídicas, pelo que a matéria há 
de ser levada à votação da Comissão de Sistematização.  
 
   
   EMENDA:00955 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do Artigo 307 do Anteprojeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"§ 2o. - As empresas nacionais terão preferência no acesso a créditos públicos subvencionados e, em 
igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços ao poder público". 
Justificativa: 
O dispositivo que pretendemos alterar está sublinhado abaixo: 
“art. 307 – Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle decisório e de capital 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.  
“§ 2º - As empresas de controle nacional terão preferência no acesso a créditos públicos 
subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços ao poder 
público.” 
A definição de empresa nacional já ficou estabelecida no “caput” do Artigo 307, não havendo 
necessidade de repetição de conceitos nos parágrafos que lhe seguem.  
Parecer:   
   A proposição visa a uniformizar o texto do § 2o. com o caput de seu artigo, que define, para todos 
os fins de direito, a "empresa nacional". A opção pela expressão "empresa nacional" se deve ao fato 
de a mesma incorporar a ideia de controle (decisório e de capital), consagrada no caput do art. 307, 
sendo assim redundante a expressão "controle", atualmente  
constante de seu § 2o. 
   
   EMENDA:01030 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se o art. 307, pela seguinte:  
Art. 307 - A lei, tendo em vistas as prescrições desta Constituição, conceituará os  
requisitos para a empresa ser considerada nacional. 
Justificativa: 
O Parágrafo único do art. 15 do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte determinou a 
compatibilização das disposições aprovadas nas Comissões.  
Compatibilizar é eliminar o contraditório e optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, 
como previsto na maioria das comissões, pois é do entendimento da maioria que há de resultar o 
texto constitucional.  
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Reconhece o eminente Relator: O Deputado Constituinte Bernardo Cabral em sua apresentação do 
Anteprojeto: 
“Quanto determina matéria foi tratada diversamente ou não, por mais de uma Comissão, decidiu-se 
pela consagração do texto que mais se adequar à realidade do momento brasileiro. 
Trata-se de um critério objetivo que não envolve nenhum juízo de valor do Relator, quanto ao texto 
eventualmente não aproveitado, por isso mesmo, seus méritos poderão ser alvo de adequada 
apreciação, inclusive nesta Comissão, pelo caminho próprio de emendas” 
Por estas palavras, V. Exa. estabelecem um critério pessoal de seleção dos textos, escusando-se de 
optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, como previsto na maioria das comissões, 
para eleger o conceito pessoal de adequação ao que, ao meu ver, é a realidade do momento 
brasileiro.  
Ora, “a realidade do momento brasileiro” teria de ser a que estearia espalhada nas tendências 
manifestas da maioria das comissões. 
A maioria das comissões não sintonizou, em suas tendências, com a dominante nas Comissões de 
“Princípios Gerais da Ordem Econômica”, e da Ciência e Tecnologia, onde ocorreram irregularidade e 
flagrantes desobediências às normas regimentais, provocando, em ambos, recursos regimentais por 
parte de seus integrantes.  
A maioria das comissões optou, visivelmente, nos seus textos, pela proteção, sem restrições, a 
empresa nacional poupando-a da concorrência corrosiva do poder econômico internacional, 
preocupação que, não apenas é objetivo dos programas de todos os partidos políticos com 
representação nesta Assembleia, como é também preocupação das assembleias gerais das Nações 
Unidas, conforme se vê das publicações de seu Conselho Econômico, como por exemplo, “Las 
Corporaciones Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
Em relação  ao partido majoritário, é conveniente nesta hora de tantas infidelidades, recordar este 
trecho do Programa.  
“O PMDB entende que um requisito essencial para a democratização é a transferência para o País 
dos centros de decisão econômica, hoje parcialmente localizados no exterior.  
Isto implica em mudança na ação do Estado com relação ao capital estrangeiro. Em termos 
imediatos, impõe-se limitar a liberdade que desfrutam as empresas multinacionais em nosso País. É 
preciso criar mecanismos que impeçam a compra de empresas nacionais por estrangeiros”.  
Contrariamente, aos programas partidários, a Comissão de Ordem Econômica definira como empresa 
nacional, qualquer empresa com sede no país.   
Para fugir desse escárnio aos interesses do povo brasileiro, o senhor Relator adotou uma definição 
que é apenas um arremedo daquela e contraria totalmente as conceituações formuladas, por 
exemplo, no art. 355, § 4º, in verbis: 
“Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País”.  
Também no art. 406, § 1º, nestes termos: 
“É vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas ou 
de radiodifusão, exceto a de partidos políticos e  de sociedades de capital exclusivamente nacional”. 
Ainda no art. 324, assim explicitando: 
“Os proprietários, armadores e comandantes de navios, nacionais, serão brasileiros.  
§ 1º - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu capital deverá pertencer a brasileiros, em 
percentual definido em lei”.  
Em que ficamos? 
O que será empresa nacional nesse Anteprojeto? 
Na definição contida no art. 377, ao contrário das supramencionadas, empresa nacional será “a 
pessoa jurídica construída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter 
permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas no País”. Vale dizer: o gerente de uma empresa estrangeira, domiciliado no País, com 
sua datilógrafa que também poder ser estrangeira e com o capital de um cruzado constitui uma 
“empresa nacional”, para gozar de todas as vantagens, inclusive de acesso aos créditos públicos 
subvencionados. O resto dos recursos financeiros, a multinacional colocará à disposição de seu 
gerente, mediante empréstimo, ou operação equivalente.  
Como se vê, o senhor Bernardo Cabral apenas vestiu uma calça verde amarela nas empresas 
estrangeiras para transformá-la em nacionais.  
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Se esse conceito prevalecer na Assembleia Nacional Constituinte, criará uma crise nacional, pois, 
sem dúvida, nem o povo, nem as Forças Armadas, nesta altura do amadurecimento político existente, 
conformar-se-ão com semelhante atentado à soberania nacional.  
Se não existe espaço nesta Assembleia Nacional Constituinte para definir uma empresa nacional, 
como aquela que é constituída de brasileiros e estrangeiros residentes em caráter definitivo no País e 
com capital nacional, sem vinculação de qualquer natureza, as empresas estrangeiras, então será 
preferível que se transfira à lei ordinária a tarefa dessa definição que é vital para a emancipação 
econômica de nossa Pátria. 
 
   
   EMENDA:01033 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se a redação do artigo 307 pela seguinte:  
"Art. 307 - Será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais conceituações  
constantes desta Constituições, a pessoa jurídica constituída por brasileiros ou estrangeiros  
domiciliados por mais de 10 anos no Território Nacional, e nele sediados, com capital não sujeito  
a ônus por financiamentos externos, nem a remessa de juros, dividendos ou royalties para o exterior,  
por parte de qualquer dos acionistas.  
As fraudes serão punidas com a interdição do estabelecimento e prisão na forma de lei." 
Justificativa: 
I – Trata-se em 1º lugar, de emenda aos artigos 29 e 3º, respectivamente dos Relatórios dos 
eminentes Constituintes Arthur da Távola e Marcondes Gadelha que, não aprovadas na VIII 
Comissão, transferiram-se a esta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa., 
o ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela redação que consta do atual 
ART. 307. 
Neste caso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto, independentemente da 
sistematização, que será considerada posteriormente.  
II – Entretanto, mesmo considerada sob o ângulo da Sistematização, a redação do artigo 307 é 
totalmente inversa do conceito adotado, por exemplo, no estabelecimento para Empresa Nacional 
Jornalística (ART. 406 e § 1º), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART. 324 
e § 1º) e ainda na interdição de sociedades de capital estrangeiro, em serviços de assistência à 
saúde (ART. 355 § 4º). 
III – À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tornar compatíveis as 
matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de modo a tornar coerentes e uniformes as 
postulações no Projeto da Constituição.  
IV – Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradições frontais e que exigem 
esforço profundo, para atingir conceitos que reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes 
caminhos todos sentem desejo de chegar.  
Quando houver contradição incontornável, entre duas formulações, cumprirá a Comissão de 
Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração do povo, manifestado nos programas dos 
partidos e na tradição das tendências do direito anterior; nos casos de uma formulação adotada por 
várias comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é o critério que decorre do bom senso.  
V – O reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer reserva de mercado torna 
pacífico a sua instituição nacional. Houve proposições, neste sentido, em todos os partidos e há 
pronunciamentos públicos, neste sentido, em todos os partidos e há pronunciamentos públicos dos 
Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Jarbas Passarinho, da deputada Sandra Cavalcanti, entre 
outros.  
VI – O que é reserva de mercado? 
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e mercantil a favor de um 
setor de produtores, para que estes possam se desenvolver, sem a competição predatória de outras 
empresas dotadas de poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos. 
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Constituem prática incluída na legislação de países ricos e pobres, inclusive nos Estados Unidos, e 
graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias. 
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia da reserva de mercado 
está na interdição de sua presença competitiva no setor. Para que essa interdição não se transforme 
numa ingenuidade, o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais reste a 
possibilidade de burlar o texto oficial.  
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que 
participantes do contrato social, mesmo minoritariamente possam conduzir as empresas, assim 
armados, a satisfazer os objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a este 
respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas “Las Corporaciones 
Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
VII – Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objetivos, impõe-se cortar o cordão 
umbilical que, porventura, ligue a empresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência 
negativa seja necessário resguardar.  
Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos acionistas. Isto constituiria um 
comportamento xenófobo.  
A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior, seja sob a forma de reserva 
de lucros, seja de pagamento de royalties, seja de financiamentos externos, expedientes que 
constituem os instrumentos para burlar à reserva de mercado.  
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes conceitos incluídos nos citados artigos 
406 § 1º, artigo 324 e § 1º e artigo 355 § 4º. 
VIII – Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancredo Neves: 
“Cabe destacar que o capital estrangeiro será sempre bem-vindo – até porque indispensável ao 
nosso desenvolvimento – atenda a legislação e os interesses brasileiros.  
Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu Governo toda ênfase do desenvolvimento estará 
apoiado no fortalecimento da empresa privada brasileira”.  
Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de Abílio Diniz, São Paulo, 
publicadas nos jornais de 08/10/84 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais 05/11/84. 
 
   
   EMENDA:01074 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 307 e seus §§.  
O Artigo 307 do anteprojeto de Constituição terá a seguinte redação:  
Art. 307 - 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 
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País, ou por entidades de direito público interno.  
Suprima o § 2o. do Artigo 307 do anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
A supressão da palavra "decisório" visa a evitar uma redundância, visto que o controle do capital 
implica no controle decisório. 
Quanto à supressão do § 2o do Artigo 307, consideramo-lo um detalhamento apenas, que será mais 
adequadamente tratado pela Lei referida no § 1o que passa a ser Parágrafo Único, em consequência 
dessa supressão. 
 
   
   EMENDA:01243 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto do anteprojeto:  
Dê-se ao caput do art. 307 do anteprojeto de  
Constituição da Comissão se Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 307. Será considerada empresa nacional,  
a pessoa jurídica constituída sob as leis  
brasileiras com sede e controle de capital votante no País. 
Justificativa: 
O dispositivo que pretendemos alterar tem a seguinte redação: 
“Art. 307 – Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica e com sede no País, cujo controle 
decisório e de capital 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.”  
A alteração preconizada se justifica plenamente, sobretudo porque a soberania se exerce e preserva 
na, subcomissão das empresas à lei brasileira. A exigência de que também se encontre no País o 
controle do capital completa a sujeição da empresa e da sua direção efetiva ao controle jurisdicional 
brasileiro e à sua direção efetiva ao controle jurisdicional brasileiro e à sua conformidade aos 
objetivos e políticas nacionais aplicáveis.  
 
   
   EMENDA:01245 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto do anteprojeto:  
Dê-se ao caput do artigo 307 do anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 307. Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital votante esteja, em caráter exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta 
ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País, ou por entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
O dispositivo que pretendemos alterar está assim redigido: 
“art. 307 – Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle decisório e de capital 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.” 
Entendemos que o controle no País há de ser definido a partir do capital volante. Assim, a fim de não 
inibir a democratização do capital das empresas (vide artigo do Anteprojeto que prevê até a 
participação dos empregados através de ações no capital das empresas), a definição de empresa 
nacional se dará pelo capital volante, suprimindo-se a expressão “permanente”, posto que 
injustificável diante da dinâmica da vida empresária.  
 
   
   EMENDA:01492 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 307, que diz:  
"Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 90  

 

cujo controle decisório e de capital 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". 
Justificativa: 
Esse artigo deve ser suprimido, por sua incompatibilidade lógica e ontológica com o sistema do 
anteprojeto.  
Colocado como está, entre os princípios gerais da ordem econômica e financeira, tal dispositivo, na 
verdade, não enuncia nenhum princípio relevante para a ordenação da atividade econômica. Mas tem 
o poder de limitar o exercício da soberania nacional em matéria de grande importância para os 
interesses do País, qual seja, a do direito aplicável às sociedades comerciais que operam no Brasil, 
sob o controle de capital estrangeiro, embora constituídas e sediadas em território brasileiro.  
A norma em questão proveio do art. 3° do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica, com duas 
alterações: a) onde se lia “controle de capital”, ficou “controle decisório e de capital; b) onde estava 
“sob a titularidade de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País”, escreveu-se “sob a 
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País”. Enquanto a primeira 
modificação é sobretudo expletiva, a segunda introduz inovação substancial no texto aprovado pela 
Comissão da Ordem Econômica. Essa inovação autoriza, pois, uma emenda de mérito, e não só de 
forma, no sentido de adequação do anteprojeto apresentado pelo ilustre Relator com o aprovado pela 
referida Comissão, nos termos do art. 19, § 2°, do Regimento Interno da Assembleia Constituinte.  
A emenda se restringiria a restabelecer o que ficara decidido na Comissão da Ordem Econômica, se 
fosse só esse o problema. Ocorre que, considerando o anteprojeto do eminente Relator como um 
todo, o artigo em causa revela-se desconexo e contraditório com os princípios gerais que devem 
orientar a futura Constituição. Ora, a tarefa de sistematizar, cometida a esta Comissão, impõe não só 
a necessidade de adequar o trabalho à matéria precedente, mas também a de eliminar contradições 
e incongruências do sistema.  
De fato, a definição de empresa nacional, proposta no anteprojeto em discussão, deve sua origem ao 
anteprojeto do Relator da Subcomissão de Princípios Gerais da Ordem Econômica, o eminente 
Constituinte Virgildásio da Senna. Mas, nesse anteprojeto – o do Relator Virgildásio de Senna – o 
conceito de empresa nacional, embora criticável sob outro prisma, tinha ligação orgânica com o 
restante da proposta, pois, em função desse conceito, era assegurado às empresas nacionais 
tratamento diferenciado em várias matérias, como no caso das compras governamentais, do 
exercício da atividade financeira e da mineração.  
No presente anteprojeto, porém, o art. 307 está solto, sem função. Ora, a Constituição, como as leis 
em geral, não deve conter disposições inúteis. Com efeito, qual é a aplicação prática do citado artigo? 
Aparentemente, o seu § 1°, onde está dito: 
“§ 1° - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para a defesa 
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção transitória.”  
Mas, pra tal efeito – perguntamos – seria necessário definir na própria Constituição o conceito de 
empresa nacional? Se compete à lei ordinária escolher as atividades ditas estratégicas, merecedoras 
de proteção, a mesma lei poderá qualificar as empresas nacionais, para esse fim, tornando-se, de tal 
sorte, supérflua a definição contida no caput, definição ademais excessivamente elaborada para um 
efeito tão limitado.  
Prosseguindo, o § 2° do mesmo artigo diz que as empresas de controle nacional terão preferência no 
acesso a crédito públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de bens e 
serviços ao poder público. Já aqui o anteprojeto preferiu abandonar o conceito enunciado no caput, 
para qualificar diretamente a empresa sob o ângulo do controle nacional.  
No art. 313, ao tratar do aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e da lavra de jazidas 
minerais em faixas de fronteira, o anteprojeto volta a falar em “empresa nacional”, quando poderia ter 
empregado a expressão “empresa sob controle nacional”, ou “empresa de capital predominantemente 
nacional”, sem precisar lançar mão de uma definição geral e abrangente, a exemplo do disposto no 
art. 324, § 1°, onde, a respeito dos navios nacionais, se exige das pessoas jurídicas, que lhes tenham 
a propriedade, a maioria do capital pertencente a brasileiros.  
No art. 336, o anteprojeto refere-se às “condições para a participação do capital estrangeiro” nas 
instituições financeiras.  
Como se vê, o anteprojeto regula, a cada passo a atividade concernente às empresas sob controle 
nacional, onde acha conveniente fixar esse requisito de controle, deixando de lado, salvo em dois 
dispositivos de menor alcance, a aplicação prática do conceito posto pelo art. 307.  
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É certo que tal formulação assistemática proveio do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica, 
mas isso não é razão para mantê-la.  
O mais grave, porém, não é a falta de coerência entre a definição adotada e a sua aplicação. O mais 
grave é a confusão que se estabeleceu, desde o primeiro anteprojeto, entre o conceito de empresa 
nacional e a condição jurídica das empresas de capital estrangeiro que operam no País.  
Como diz o Professor UMBERTO LEANZA, da Universidade Naval de Nápoles, a nacionalidade das 
sociedades indica tão-somente a existência de uma conexão entre a sociedade e determinado 
ordenamento jurídico, de que deriva a sujeição de tais entes ao direito material que nele vigora 
(Novissimo Digesto Italiano, verbete Societa Straniera). Em outras palavras, sociedade nacional é 
sociedade regida pelo direito nacional; e sociedade estrangeira é sociedade regida pelo direito 
estrangeiro.  
Trata-se, pois, de uma questão de direito internacional privado, que consiste, em face de uma pessoa 
jurídica constituída originariamente em conformidade com certo ordenamento jurídico, em saber qual 
o direito material aplicável à estrutura e ao funcionamento da entidade, quando esta opera no 
território de outro Estado.  
Outra questão, bem diversa, é a relacionada com a condição jurídica das sociedades ou empresas 
que queiram funcionar no território de um Estado que não o da sua nacionalidade ou ainda das 
sociedades que, embora nacionais (porque regidas pelo direito nacional), estejam, digamos, sob 
controle de capital de origem externa. Conforme ainda HUMBERTO LEANZA (loc. Cit.), “as questões 
relativas ao tratamento que, em concreto, cada ordenamento jurídico reserva às sociedades a ele 
estranhas, submetendo o desenvolvimento de tais ou quais atividades dos entes em questão a 
particular disciplina, concernem à matéria da condição jurídica das sociedades estrangeiras”. 
Também pertence a esse tipo de questão o tratamento que a lei interna reserva ao capital 
estrangeiro, isto é, ao capital de origem estrangeira, como previsto, aliás, no art. 308 do anteprojeto, 
nestes termos: 
“Art. 308 – Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse nacional, como 
agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulados na forma da lei.”  
Com definir empresa nacional como a pessoa jurídica sob controle de pessoas físicas domiciliadas no 
País etc., o anteprojeto, consequentemente, renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei 
brasileira, a existência e o funcionamento das sociedades que, embora constituídas no Brasil e com 
sede no território brasileiro, estejam sob o controle de capital estrangeiro. De acordo com tal 
orientação, uma sociedade anônima, por exemplo, organizada de acordo com a lei brasileira, com 
sede no Brasil, não mais será regida pela lei brasileira, com vigência do sistema proposto, se o 
controle decisório de tal sociedade estiver em mãos de pessoas domiciliadas no exterior. Fica-se, 
porém, sem saber qual será o direito a ela aplicável, para reger as relações entre os acionistas e 
destes para com a sociedade ou para regular o seu funcionamento, como, por exemplo, no que diz 
respeito à organização e publicação das demonstrações financeiras, realização de assembleias etc.  
A definição acolhida pelo anteprojeto, portanto, em vez de defender o interesse nacional, milita contra 
ele, na medida em que abre mão de parcela da soberania, remetendo ao direito estrangeiro o regime 
jurídico de sociedades constituídas no Brasil e que aqui têm a sua sede. Neste ponto, o artigo em 
questão conflita ontologicamente com o conceito de soberania nacional, expresso nos artigos 2° e 24 
do anteprojeto.  
Ao contrário, a tendência dominante hoje no campo internacional está em os Estados conferirem uma 
abrangência maior aos conceitos de residência, domicílio e nacionalidade das pessoas jurídicas, com 
o objetivo de aumentarem seus vínculos com situações extraterritoriais sobre as quais possam 
exercer o seu poder.  
De fato, como escrevemos alhures, grande número de questões que têm surgido ultimamente na 
área das relações econômicas, fiscais e financeiras internacionais decore do fato de os Estados 
procurarem alargar o alcance extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que suas normas 
jurídicas venham atingir pessoas, fatos e negócios fora de suas fronteiras.  
O anteprojeto elaborado pelo ilustre Relator da Comissão de Sistematização, no que diz respeito à 
definição de empresa nacional, segue um caminho oposto ao que se observa hoje no mundo. Ao 
negar a empresas organizadas no País a condição de nacionais brasileiras, se o seu controle 
acionário pertencer a residentes ou domiciliados no exterior, o anteprojeto diminui as conexões do 
Estado brasileiro com essas empresas, aumentando assim as conexões delas com o país onde estão 
domiciliadas suas matrizes. Na medida em que nessas subsidiárias perdem a nacionalidade 
brasileira, os países de domicílio das matrizes podem passar a exercer sobre elas determinada 
influência econômica, que a nacionalidade brasileira obstaculizava.  
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Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da definição de empresa nacional acolhida pelo anteprojeto, 
poderiam tributar os lucros das subsidiárias, no Brasil, de empresas lá domiciliadas, ainda quando 
tais lucros não fossem distribuídos, pois, pela lei americana, a sistemática do deferimento do imposto 
só se aplica aos lucros auferidos no exterior por empresas de outros países.  
Concluindo, entendemos inadequada a definição de empresa nacional, como consta do anteprojeto. 
Inadequada e contrária aos mais legítimos interesses nacionais, porque limita o exercício da 
soberania da Nação brasileira. Demais , tal definição é estranha ao texto de uma Constituição, não 
encontrando paralelo na lei fundamental de outros países. A persistir o propósito de inserir na Magna 
Carta o conceito de empresa nacional, a única definição aceitável é aquela adotada na lei das 
sociedades anônimas, sufragada pela doutrina internacional, ou seja, a que considera sociedades 
brasileiras as  organizadas em conformidade com a lei do Brasil e que têm no País a sede de sua 
administração.  
 
   
   EMENDA:01894 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 2o. do Artigo 307, a seguinte redação:  
Artigo 307 - § 2 - As empresas nacionais terão preferência no acesso aos incentivos e  
créditos públicos subvencionados e no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir-lhe um texto mais preciso e completo. 
Parecer:   
   A redação proposta pela presente emenda traz, de início, uniformização do § 2o. do art. 307 com 
seu próprio caput, quando suprime a expressão "controle".  
Porém, na ampliação dos estímulos a serem atribuídos à empresa nacional, definida nos incentivos 
incorporados ao texto e na supressão da expressão "em igualdades de condições", a emenda 
modifica mérito aprovado na Comissão Temática. 
   
 
   EMENDA:01901 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Corrija-se no "caput" do Artigo 402 a citação do que corresponde ao art. 307 do ANTEPROJETO de  
Constituição e a inclusão da palavra SOMENTE após o termo PRODUÇÃO. A redação é a que 
segue:  
Artigo 402 - "Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de produção, SOMENTE 
serão consideradas nacionais empresas que, além de atenderem aos requisitos definidos no art. 
307,estiverem sujeitas ao controle tecnológico nacional em caráter permanente, exclusivo e 
incondicional". 
Justificativa: 
A alteração visa somente dar maior precisão ao texto.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. A inclusão da expressão "somente" restringe o texto (contrário). A mudança 
para o art.307 corrige o texto do Anteprojeto (favorável). 
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   EMENDA:01955 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Texto do Anteprojeto do Relator, para Adequação do art. 307.  
Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 207 - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída por acionistas 
brasileiros, na forma da lei, com sede no país, cujo controle decisório e de capital pertença a 
brasileiros". 
Justificativa: 
É intensão da ANC assegurar a nacionalização da economia, a adoção da proposta permitir afastar 
todas as dúvidas que suscitam na matéria.  
 
   
   EMENDA:02025 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado - Artigo 307  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 307 do anteprojeto a seguinte redação:  
§ 1o. As atividades das empresas nacionais que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento científico e tecnológico poderão ter proteção tarifária  
temporária. 
Justificativa: 
A Constituição deve ser clara na definição do tipo de proteção a ser concedida á indústria nacional 
nascente ou estratégica, a fim de evitar monopólios e regimes cartoriais calcados no tráfico de 
influência e promotores da incompetência nacional. A proteção tarifária, além de proteger a empresa 
nacional, permite uma melhor avaliação de sua eficiência e desempenho, além de apresentar 
flexibilidade para a correção das distorções, pela simples alteração dos percentuais e alíquotas 
incidentes sobre os produtos importados ou concorrentes.  
   
   EMENDA:02115 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, Da Ordem Econômica e Financeira, cap. I, art. 307 a seguinte emenda:  
Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle 
decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a Titularidade 
direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras domiciliados no País, ou por entidades de direito 
público interno. 
Justificativa: 
Tal emenda visa defender o Brasil da sanha dos monopólios internacionais, da sangria externa que 
sofre o País nos dias de hoje e uma forma de preservar o empresário nacional. 
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   EMENDA:02133 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 307  
Acrescente-se ao Art. 307, após a expressão  
"de capital", a expressão "com direito a voto" e  
após "pessoas físicas" a expressão "e jurídicas". 
Justificativa: 
O acréscimo da expressão “com direito de voto” visa compatibilizar a regra deste artigo com aquela 
no artigo 322 onde o dispositivo que se propõe acrescentar está expresso. 
O acréscimo da expressão “e jurídicas” tem por escopo restabelecer a opinião de Comissão da 
Ordem Econômica, cujos integrantes, por maioria de votos decidiram pela redação com aquele 
acréscimo o qual foi sem razão suprimido na redação da Comissão de Sistematização. 
As alterações propostas são inteiramente pertinentes porque: 

a) A atual lei das sociedades anônimas permite sabiamente que o capital das empresas se 
componha de dois terços de ações preferenciais, sem direito de voto, e apenas um terço de 
ações ordinárias votantes, se forem nominativas. É um mecanismo perfeito que permite ao 
investidor minoritário controlar as decisões da sociedade sem que tenha que, para isto, 
subscrever na mesma a maioria do capital social. Multiplica assim a sua capacidade de 
investir controlando maior número de empresas com o capital de que dispõe, o que não 
aconteceria se tivesse que obrigatoriamente deter a maioria do capital social do 
empreendimento.  

Tal mecanismo ainda permite que o investidor minoritário, se assim o desejar, tenha as suas ações, 
ordinárias ou preferenciais, sob a forma “ao portador” dinamizando-se o mercado de capitais pois é 
conhecida a preferência do investidor da Bolsa de Valores por essa forma de ação.  

b) A prevalecer a redação do artigo 307 sem as alterações aqui propostas a maioria das ações 
da empresa considerada nacional terão que ser nominativas, para que o controle fique 
comprovado, em um tratamento flagrantemente desigual e oneroso para o investidor nacional 
que, como se viu acima poderia perfeitamente controlar a sua empresa e caracteriza-la como 
nacional, sem ter que necessariamente deter a maioria de seu capital.  

c) Finalmente a faculdade de pessoas jurídicas domiciliadas no país serem acionistas de outra 
pessoa jurídica é forma consagrada no direito e na prática pelos grandes grupos 
genuinamente nacionais que controlam suas diversas subsidiárias através de uma célula 
mater. O restabelecimento da redação vitoriosa na Comissão da Ordem Econômica é, pois, 
impositivo para manutenção do status-quo que se tem revelado tão eficaz. 

 
   
   EMENDA:02399 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 307 e ao seu parágrafo 2o. do Anteprojeto da Comissão de sistematização 
a seguinte redação:  
"Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de brasileiros ou de entidades de direito público interno.  
§ 1o. - ........................  
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§ 2o. - As empresas nacionais terão  
preferência no acesso a créditos públicos e no fornecimento de bens e serviços ao poder público." 
Justificativa: 
Emenda que visa compatibilizar o espírito da norma com a constante do artigo 308, que admite a 
participação do capital estrangeiro em caráter de complementariedade. 
 
   
   EMENDA:02413 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o "caput" do artigo 307 do Anteprojeto da Comissão de Sistematização pelo  
"caput" do artigo 3o. do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica, no seguinte teor:  
"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 de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
O conceito aprovado pela Comissão VI – Da Ordem Econômica é mais abrangente, tendo a 
Comissão de Sistematização mudado a matéria conceitual de fundo e de direito já aceita pela 
respectiva Comissão.  
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto representa resultado de compatibilização efetuada entre as conceituações 
de empresa nacional proveniente da Comissão da Ordem Econômica e a da referente  
ao Capítulo de Ciência Tecnologia.  
Nestes termos, recuperar a definição original da Comissão Temática VI significaria não apenas definir 
sua prevalência sobre outra área temática, não justificável, mas também recolocar no Anteprojeto 
nova necessidade de adequação, impertinente num Anteprojeto resultado de uma Comissão de 
Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02442 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Comissão VIII e art. 307 Acrescente-se artigo ao anteprojeto do  
relator, referente à matéria competente da Comissão VIII e ao Capítulo IV, e revogue-se, em  
consequência, o art. 307:  
"Art. É considerada empresa nacional aquela constituída no País, que nele tenha sua sede e  
cujo controle decisório e de capital esteja permanentemente sobre a titularidade direta ou  
indireta de brasileiros ou de estrangeiros residentes e domiciliados no País a mais de 21 (vinte e um) 
anos, ou de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
A redação proposta é mais consistente com a ideia de empresa nacional. Como é permitido emendar 
o projeto do Relator em relação à matéria da Comissão VIII. Acolhida a emenda, torna-se 
incompatível o artigo 507 do Anteprojeto, razão porque deve, em consequência, ser revogado.  
 
   
   EMENDA:02519 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 307, do Anteprojeto  
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  
O Art. 307 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle decisório e a capital estejam, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de cidadãos brasileiros domiciliados no País, ou por entidades de 
direito público e interno. 
Justificativa: 
Substitui-se a expressão “pessoas físicas” por “cidadãos brasileiros”, pois a redação do Art. 307 tal 
como está no Anteprojeto, permite ao capital estrangeiro, que se instale no Brasil, até mesmo 
dispensado quaisquer parceiros brasileiros e ainda assim seja considerado como empresa nacional, 
com igualdade de direitos em concorrência direta com empresas genuinamente nacionais, 
pertencentes a brasileiros, inclusive o livre acesso aos créditos públicos subvencionados, assim como 
o preconiza o parágrafo 2º do mesmo artigo, bem assim a todas as outras prerrogativas de empresas 
nacionais, contemplados no atual Anteprojeto Constitucional. 
No caso particular da mineração, por exemplo, é altamente preocupante o atual grau de concentração 
da produção mineral brasileira nas mãos do capital estrangeiro, que controla apenas na área dos 
metálicos, cerca de 44% da produção nacional, atingindo em alguns minérios como o chumbo e o 
nióbio, este de alto grau estratégico e do qual o Brasil detém cerca de 96% das reservas mundiais, o 
controle da totalidade da produção nacional. Na área dos não metálicos, a situação é semelhante, 
atingindo em alguns casos, como o amianto, 100% da produção do País. No cômputo geral, cerca de 
36% da produção mineral está sob o controle direito de capitais alienígenas.  
Assim, levando em conta a condição não renovável do bem mineral, sua exauribilidade e o seu 
inequívoco caráter estratégico, a soberania nacional, sob tais recursos deverá estar resguardada de 
forma inalienável e imprescindível na próxima Constituição do Brasil, garantindo-se a sua 
administração por empresas brasileiras, em benefício do seu povo e da Nação.  
 
   
   EMENDA:02547 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 307, do anteprojeto da Comissão  
de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 317 - É considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou por entidade de direito público 
interno. 
Justificativa: 
Não faz sentido pretender definir como nacional a pessoa jurídica que, embora constituída e com 
sede no País, esteja sob controle de pessoa física apenas domiciliada em território nacional. Se a 
intenção do legislador, ao formular esse conceito, foi apenas proteger a empresa brasileira contra a 
possível e talvez excessiva interferência estatal no processo econômico, não há dúvida de que 
ocorreu grave equívoco de interpretação. Na verdade, o conceito consagrado no texto original é 
nitidamente entreguista, escancarando (ou arrombando) as frágeis portas da economia brasileira à 
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profunda penetração do capital estrangeiro. A modificação proposta não é xenófoba, mas procura 
preservar o interesse nacional das arremetidas de poderosos conglomerados internacionais, que, 
encontrando espaço face à ambiguidade ou à complacência da lei, certamente construirão 
monopólios e/ou oligopólios em detrimento do capital genuinamente brasileiro. Trata-se, na verdade, 
de defender apenas e tão somente a independência econômica e a própria soberania política do 
País. De resto, a redação proposta expressa, em toda a sua extensão, o pensamento e os anseios da 
sociedade brasileira.  
 
 
EMENDA:02809   NÃO INFORMADO 
 Fase: 
   J  - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:  
 Suprimir do § 1o. do Art.  307 a palavra "Temporária" 
Justificativa: 
O Brasil só alcançará emancipação econômica e independência política verdadeiramente se agir com 
coragem, inteligência e soberania nas áreas estratégicas e essenciais para seu desenvolvimento. 
A começar por compreender que o Mercado Interno é um Bem da Nação, comum, coletivo e, pois, 
protege-lo significa Via Ato de Soberania consagrar um direito natural.  
Definitivamente, os interesses nacionais devem presidir nossa ordem econômicas e, 
consequentemente o mercado brasileiro e as empresas nacionais.  
 
   
   EMENDA:02890 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 2o., do Artigo 307, a Artigo 307 - § 2 - As empresas nacionais terão preferência 
no acesso aos incentivos e créditos públicos subvencionados e no fornecimento de bens de serviços 
ao poder público. 
Justificativa: 
Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir-lhe um texto mais preciso e completo. 
Parecer:   
   A redação proposta pela presente emenda traz, de início, uniformização do § 2o. do Art. 307 com 
seu próprio caput, quando suprime a expressão "controle".  
Porém, na ampliação dos estímulos a serem atribuídos à empresa nacional, definida nos incentivos 
incorporados ao texto e na supressão da expressão "em igualdades de condições", a emenda 
modifica mérito aprovado na Comissão Temática. 
   
   EMENDA:02926 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do Art. 307 na sua parte "IN FINE" as seguintes expressões:  
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Art. 307 - ........................  
§ 1o. - "......especialmente nas áreas de biotecnologia, química fina e informática". 
Justificativa: 
A presente emenda, pretende estabelecer, sem alterar o conteúdo do § 1° do art. 307, uma proteção 
enfática para os setores da biotecnologia, química fina e informática, de vital importância para a 
autonomia tecnológica e industrial, por ainda não terem atingido grau de desenvolvimento compatível 
com as necessidades do País.  
Ressalta-se aliás, que a informática já teve proteção especial assegurada na Lei n° 7232/84.  
 
   
   EMENDA:03038 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 307, parágrafo 3o.:  
"Os estrangeiros empresários e dirigentes de empresa nacional têm prazo de três anos para se 
naturalizarem, na forma da lei." 
Justificativa: 
Para compatibilizarmos o artigo 307 com os direitos definidos no artigo 21 do anteprojeto da 
Comissão VII, com os do artigo 3° do anteprojeto da Comissão VI, torna-se necessário explicitar a 
possibilidade de ressalvar os direitos adquiridos de empresários estrangeiros e dirigentes de 
empresas estrangeiras que se podem nacionalizar para não perder seus negócios.  
   
   EMENDA:03042 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 307 pelo seguinte:  
"Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital esteja em caráter permanente e incondicional sob a titularidade de pessoas 
físicas brasileira domiciliadas no País ou por entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
A emenda procura compatibilizar o texto do Art. 307 com os §§ 1° e 2° do mesmo artigo que atribuem 
privilégios às empresas nacionais como: “acesso a créditos públicos subvencionados e “no 
fornecimento de bens e serviços ao poder público”.  
Ora, seria inconcebível e concessão de tais favores a empresas sob o controle de pessoas físicas 
estrangeiras, o que importaria em contrariar a regra do Art. 7° de “garantir a independência nacional 
pela preservação de condições políticas, econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas, que lhe 
permitam rejeitar toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 
objetivos internos”.  
O afastamento de brasileiros do controle de empresas nacionais poria em risco todos esses objetivos.  
   
   EMENDA:03546 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 402 a seguinte redação:  
Artigo 402 - Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de produção, somente serão 
consideradas nacionais empresas que, além de atenderem aos requisitos definidos no Art. 307, 
estiverem sujeitas ao controle tecnológico nacional em caráter permanente, exclusivo e incondicional. 
Justificativa: 
Visa tão somente dar maior precisão ao texto do “caput”, sem alterar seu conteúdo.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. A expressão “somente" é restritiva e não deve ser aceita. Acolhida a 
alteração "art.307", por ter saído com incorreção no texto do Anteprojeto. 
 
  EMENDA:03647   NÃO INFORMADO 
Fase: 
  J -  Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto: 
Emenda Supressiva 
suprimir  o  § 2o. do art. 307 do anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido estabelece preferência da empresa nacional ao crédito subsidiado com o que, 
permite implicitamente a concessão dos mesmos favores às empresas estrangeiras. Tal possibilidade 
converte-se numa violência contra a sociedade brasileira já, que todo subsídio importa numa 
transferência  de recursos do setor público ao setor privado. 
O dispositivo consequentemente torna-se incompatível e contraditório com os princípios do 
anteprojeto e, portanto, deve ser suprimido. 
 
   
   EMENDA:03734 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 307 a seguinte redação:  
"Será considerada empresa nacional ou sociedade organizada no país, a pessoa jurídica  
constituída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital pertençam, exclusiva 
e incondicionalmente a brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou sediadas no País". 
Justificativa: 
Desde a Constituição de 1934 a expressão "Sociedades Organizadas no País" tem permitido dúvidas 
e sofismas: CF/34, art. 119, § 1o e CF/37, art. 143, § 1o. Tantos que em 1942 foi necessário      
esclarecer, na Lei Constitucional nº 6, de 13 Mai 42, que eram as "empresas constituídas por 
acionistas brasileiros". A Constituição de 1946 manteve esse entendimento e enfatizou o conceito na 
expressão adverbial "exclusivamente" (CF/46, art. 153, § 1o ), que foi mantida na Carta de 1967 
(CF/67, art. 161, § 1o) e está vigente na Carta atual - art. 168, § 1º. Sendo intenção da Constituinte 
assegurar a nacionalização da economia, a adoção da proposta permitirá afastar todas as dúvidas 
que desde 1934 suscitam as expressões "Sociedades Organizadas no País", "Empresas 
'Organizadas no País" e "Empresa Nacional" . 
 
   
   EMENDA:03929 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 307  
Seja incluído o seguinte parágrafo no Artigo 307 do Anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Parágrafo 3o. - Não haverá remessa para o exterior de lucros gerados por investimentos em empresa 
nacional. 
Justificativa: 
O Parágrafo 2° do próprio artigo 307 concede à empresa nacional acesso preferencial e créditos 
públicos subvencionados.  
Naturalmente que, em face de subvenções do Governo, as empresas nacionais serão privilegiadas, 
sendo os privilégios comunicados a todos os investidores.  
A vedação de remessas de lucros para o exterior dará às empresas nacionais e ao povo brasileiro a 
necessária compensação.  
   
   EMENDA:04168 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva e supressiva  
Dê-se ao artigo 307 e ao seu § 1o. do Anteprojeto, suprimindo-se o § 2o. a seguinte redação:  
"Art. 307 - Empresas brasileira ou nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída sob as 
leis brasileiras e que tenha sede a administração no País.  
Parágrafo único - Lei Complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado, em determinados 
setores da atividade econômica, empresas nacionais cujo controle decisório e de capital pertença a 
brasileiros". 
Justificativa: 
A Constituição, a princípio, não deve conter definições. No entanto, devido ao grande número de atos 
normativos legais ou administrativos, que concedem privilégios a empresas, com poder decisório de 
brasileiros, cuja definição é dispare em cada um desses atos, convém que a Constituições defina 
empresa nacional.  
De outra forma, tal definição não deve contrariar interesses brasileiros, entre os quais o investimento 
estrangeiro no País; no entanto caso seja necessário, deve-se preservar a soberania nacional através 
da possibilidade de lei complementar, estabelecer distinção entre as empresas com controle brasileiro 
e as com controle estrangeiro. 
Assim é que propomos a inclusão de um parágrafo único ao art. 307, permitido que a lei 
complementar conceda privilegio a empresas cujo controle seja de brasileiros, assegurando um 
desenvolvimento harmônico da sociedade. 
O motivo de somente se conceder à lei complementar a faculdade de estabelecer privilégios, deve-se 
à sua forma da aprovação pelo Congresso, mais elaborada que a da lei ordinária, e ainda ao fato de 
se impedir que vários outros atos normativos venham a conceder definições contraditórias.  
 
   
   EMENDA:04237 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
   Art. 1o. - Dê-se ao § 2o. do artigo 307 a seguinte redação:  
"Art. 307 - ................................  
............................................  
§ 2o. - as empresas nacionais terão preferência no acesso aos incentivos e créditos públicos 
subvencionados e no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
Para tornar o texto mais claro, estamos trocando a expressão “de controle nacional” por “nacionais” 
por “nacionais”, o que, evidentemente, não altera o mérito do dispositivo.  
 
   
   EMENDA:04253 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se:  
No Art. 307, o § 1o. que tem esta redação:  
§ 1o. - As atividades das empresas nacionais que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária.  
No Art. 309, o § 1o. que apresenta o seguinte:  
§ 1o. - A intervenção ou monopólio cessarão assim que desaparecerem as razões que 
os determinaram. 
Justificativa: 
I – A temporariedade está em contradição com o Art. 316 que restabelece o monopólio da União 
sobre a pesquisa, a lama e o refino do petróleo, dos gases raros, gás natural, transporte, marítimo e 
por condutos, pesquisa, lama, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minerais 
nucleares.  
Se a União exerce esses monopólios, pelo referido Art. 316, o desempenho é praticado através de 
empresas que não podem ter proteção apenas temporária, sob pena de frustrar-se o monopólio que, 
no Art. 316 é permanente e que, na perenidade da soberania nacional, não poderá estar submetida a 
prescrições limitativas, através de maiorias ocasionais dos partidos no Parlamento.  
De resto, se as empresas nacionais estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento 
tecnológico, tiverem limitações no tempo de proteção, ficarão atingidas em sua credibilidade e 
confiança pública e, logicamente, tolhidas no desempenho da missão que o Art. 316 lhes reservou.  
II – Os citados parágrafos estão em contradição, também, com o Art. 324, § 1° que estabelece 
proteção permanente, e não temporária, aos proprietários e armadores de navios que deverão ser 
brasileiros, bem como as empresas que formarem.  
III – Há contradição, ainda, com o Art. 355, § 4° que “proíbe, em caráter permanente, e não 
temporário, a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País”, proibição permanente e não temporária. 
IV – Contradição, ainda, que se observa no Art. 406, § 1° que, nas empresas jornalistas, protege o 
capital exclusivamente nacional... 
V – Em relação ao § 1° do Art. 309, pode-se ainda considerar redundante o texto, pois se o Art. 309 
permite “o monopólio e a intervenção do Estado no domínio econômico para atender os imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse político, conforme definidos em lei”, obviamente, 
cessados os motivos, cessarão os efeitos. A insistência do § 1° apenas traria confusão e tumulto, 
uma vez que haveria o Legislador ao erro de fixar, antecipadamente, prazos de intervenção ou de 
instituição dos monopólios, frustrando os efeitos da intervenção ou de monopólios, retirando a 
credibilidade e, consequentemente, a eficácia.  
Verifica-se, pois, que, além de contraditórios, há o vício da redundância nos textos apontados.  
 
   
   EMENDA:04384 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 307, § 1o.  
Suprima-se o § do Art. 307 do Anteprojeto da Constituição. 
Justificativa: 
A proteção que se deseja dar às empresas nacionais que a lei considerar estratégicas para a defesa 
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, quer seja transitória ou temporária, como entendeu 
o ilustre Relator da Comissão de Sistematização, pode ensejar a uma situação de difícil erradicação. 
O ideal é não correr esse tipo de risco. Daí o nosso cuidado em propor a supressão do referido 
dispositivo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do dispositivo aprovado no âmbito da Comissão Temática 
(Comissão VI).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04397 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 307.  
Dê-se ao caput do art. 307 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 307. Considera-se empresa nacional aquela constituída de acordo com as leis do Brasil e que 
aqui mantenha sua sede de direção." 
Justificativa: 
A única definição cabível e adequada de empresa nacional, é a que está incluída na lei das 
Sociedades Anônimas, hoje consagrada internacionalmente.  
A redação proposta pela Comissão de Sistematização segue o caminho inteiramente contrário aos 
seus propósitos nacionalizantes. Isso porque estarão reduzindo o poder do Estado brasileiro e 
abrindo espaço para que estados estrangeiros exerçam o seu poder econômico e fiscal sobre as 
subsidiárias e empresas domiciliadas no exterior, que se encontram em território brasileiro.  
Quanto mais amplo o conceito de empresa nacional para incluir empresas controladas por acionistas 
estrangeiros, maior será o domínio jurídico e o poder fiscal do governo brasileiro sobre essas 
empresas. Por isso, não só os Estados Unidos, países da Comunidade Econômica Europeia insistem 
em descrever como “nacionais”, quaisquer empresas situadas em sua área de jurisdição política, a 
fim de maximizar sua jurisdição.  
A definição da Comissão de Sistematização habilitaria, por exemplo, os governos da Alemanha, 
França ou Itália, a cobrar das subsidiárias de suas empresas no Brasil o Imposto de Renda, e que 
hoje são isentas, pois teriam perdido o caráter de empresa nacional.  
 
   
   EMENDA:04758 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
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Texto:   
   Dispositivo Emendado: art. 307  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 307, do Anteprojeto de Constituição.  
Art. 307 - 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. 
Justificativa: 
Esta redação satisfaz a necessidade de definição de empresa nacional sem incorrer em critérios 
subjetivos e é suficientemente abrangente.  
As definições que exigem integralidade de capital brasileiro ou impõe condicionantes subjetivas ao 
exercício do poder decisório brasileiro discriminam excessiva e desnecessariamente o capital 
estrangeiro criando graves desestímulos a entrada de tais capitais no País.  
   
   EMENDA:04962 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   "Art. 307 - será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais conceituações  
constantes desta Constituição, a pessoa jurídica constituída por brasileiros ou estrangeiros  
domiciliados por mais de 10 anos no Território Nacional, e nele sediados, com capital não sujeito  
a ônus por financiamento externos, nem a remessa de juros, dividendos ou royalties para o exterior,  
por parte de qualquer dos acionistas.  
As fraudes serão punidas com a interdição dos estabelecimento e prisão na forma da lei". 
Justificativa: 
I – Trata-se em 1º lugar, de emenda aos artigos 29 e 3º, respectivamente dos Relatórios dos 
eminentes Constituintes Arthur da Távola e Marcondes Gadelha que, não aprovadas na VIII 
Comissão, transferiram-se a esta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa., 
o ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela redação que consta do atual 
ART. 307. 
Neste caso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto, independentemente da 
sistematização, que será considerada posteriormente.  
II – Entretanto, mesmo considerada sob o ângulo da Sistematização, a redação do artigo 307 é 
totalmente inversa do conceito adotado, por exemplo, no estabelecimento para Empresa Nacional 
Jornalística (ART. 406 e § 1º), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART. 324 
e § 1º) e ainda na interdição de sociedades de capital estrangeiro, em serviços de assistência à 
saúde (ART. 355 § 4º). 
III – À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tornar compatíveis as 
matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de modo a tornar coerentes e uniformes as 
postulações no Projeto da Constituição.  
IV – Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradições frontais e que exigem 
esforço profundo, para atingir conceitos que reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes 
caminhos todos sentem desejo de chegar.  
Quando houver contradição incontornável, entre duas formulações, cumprirá a Comissão de 
Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração do povo, manifestado nos programas dos 
partidos e na tradição das tendências do direito anterior; nos casos de uma formulação adotada por 
várias comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é o critério que decorre do bom senso.  
V – O reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer reserva de mercado torna 
pacífico a sua instituição nacional. Houve proposições, neste sentido, em todos os partidos e há 
pronunciamentos públicos, neste sentido, em todos os partidos e há pronunciamentos públicos dos 
Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Jarbas Passarinho, da deputada Sandra Cavalcanti, entre 
outros.  
VI – O que é reserva de mercado? 
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e mercantil a favor de um 
setor de produtores, para que estes possam se desenvolver, sem a competição predatória de outras 
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empresas dotadas de poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos. 
Constituem prática incluída na legislação de países ricos e pobres, inclusive nos Estados Unidos, e 
graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias. 
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia da reserva de mercado 
está na interdição de sua presença competitiva no setor. Para que essa interdição não se transforme 
numa ingenuidade, o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais reste a 
possibilidade de burlar o texto oficial.  
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que 
participantes do contrato social, mesmo minoritariamente possam conduzir as empresas, assim 
armados, a satisfazer os objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a este 
respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas “Las Corporaciones 
Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
VII – Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objetivos, impõe-se cortar o cordão 
umbilical que, porventura, ligue a empresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência 
negativa seja necessário resguardar.  
Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos acionistas. Isto constituiria um 
comportamento xenófobo.  
A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior, seja sob a forma de reserva 
de lucros, seja de pagamento de royalties, seja de financiamentos externos, expedientes que 
constituem os instrumentos para burlar à reserva de mercado.  
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes conceitos incluídos nos citados artigos 
406 § 1º, artigo 324 e § 1º e artigo 355 § 4º. 
VIII – Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancredo Neves: 
“Cabe destacar que o capital estrangeiro será sempre bem-vindo – até porque indispensável ao 
nosso desenvolvimento – atenda a legislação e os interesses brasileiros.  
Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu Governo toda ênfase do desenvolvimento estará 
apoiado no fortalecimento da empresa privada brasileira”.  
Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de Abílio Diniz, São Paulo, 
publicadas nos jornais de 08/10/84 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais 05/11/84. 
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. 
 
   
   EMENDA:05081 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do Artigo 207, a seguinte redação:  
Artigo 307 - § 2o. As empresas nacionais terão preferência no acesso aos incentivos e  
créditos públicos subvencionados e no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir-lhe um texto mais preciso e completo.  
 
   
   EMENDA:05091 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Corrija-se no "caput" do art. 402 a citação do art. 20, que corresponde ao art. 307 do  
Anteprojeto de Constituição e a inclusão da palavra "somente" após o termo "produção". A  
redação é a que se segue:  
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Art. 402. "Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de produção, "somente"  
serão consideradas nacionais empresas que, além de atenderem aos requisitos definidos no "art. 
307", estiverem sujeitas ao controle tecnológico nacional em caráter permanente, exclusivo 
e incondicional." 
Justificativa: 
A alteração visa somente dar maior precisão ao texto.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. A expressão "somente" restringe o conceito (rejeitada). A modificação para 
"art.307"- faz a adequação técnica. 
   
   EMENDA:05367 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de adequação Dispositivo emendado: artigo 307  
O art. 307 passa a ter a seguinte redação:  
"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." 
Justificativa: 
No relatório está dito que o texto ao art. 307 do Anteprojeto tem origem no art. 3° (caput) do 
Anteprojeto da VI Comissão. No entanto, o texto publicado não confere. O texto exato do art. 3° é o 
que aqui se propõe, como medida de adequação.  
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto representa resultado de compatibilização efetuada entre as conceituações 
de empresa nacional proveniente da Comissão da Ordem Econômica e a da referente ao Capítulo de 
Ciência Tecnologia.  
Nestes termos, recuperar a definição original da Comissão Temática VI significaria não apenas definir 
sua prevalência sobre outra área temática, não justificável, mas também recolocar no Anteprojeto 
nova necessidade de adequação, impertinente num Anteprojeto resultado de uma Comissão de 
Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:05582   APRESENTAÇÃO:02-07-1987    NÃO INFORMADO 
Fase: 
J  EMENDA (CS) DE MERITO AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO 
Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)    
Texto:   
Suprima-se o art. 307: 
Justificativa: 
O dispositivo conflita com os conceitos sobre a matéria emitida nos artigos 6º – Inciso II e 7º e incisos, 
11, incisos II e VII, do que consta do texto sobre Ciência Tecnologia e outros registros deste 
Anteprojeto. 
Além, é obvio, ser um conceito que atinge a soberania, interesses e segurança nacionais. 
   
   EMENDA:05616 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
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Texto:   
  Substitua-se o art. 307, pela seguinte:  
Art. 307 - A lei, tendo em vista as prescrições desta Constituição, conceituará os requisitos para a 
empresa ser considerada nacional. 
Justificativa: 
O Parágrafo único do art. 15 do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte determinou a 
compatibilização das disposições aprovadas nas Comissões.  
Compatibilizar é eliminar o contraditório e optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, 
como previsto na maioria das comissões, pois é do entendimento da maioria que há de resultar o 
texto constitucional.  
Reconhece o eminente Relator: O Deputado Constituinte Bernardo Cabral em sua apresentação do 
Anteprojeto: 
“Quando determinada matéria foi tratada diversamente ou não, por mais de uma Comissão, decidiu-
se pela consagração do texto que mais se adequar à realidade do momento brasileiro. 
Trata-se de um critério objetivo que não envolve nenhum juízo de valor do Relator, quanto ao texto 
eventualmente não aproveitado, por isso mesmo, seus méritos poderão ser alvo de adequada 
apreciação, inclusive nesta Comissão, pelo caminho próprio de emendas” 
Por estas palavras, V. Exa. estabelecem um critério pessoal de seleção dos textos, escusando-se de 
optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, como previsto na maioria das comissões, 
para eleger o conceito pessoal de adequação ao que, ao meu ver, é a realidade do momento 
brasileiro.  
Ora, “a realidade do momento brasileiro” teria de ser a que estaria espalhada nas tendências 
manifestas da maioria das comissões. 
A maioria das comissões não sintonizou, em suas tendências, com a dominante nas Comissões de 
“Princípios Gerais da Ordem Econômica”, e da Ciência e Tecnologia, onde ocorreram irregularidade e 
flagrantes desobediências às normas regimentais, provocando, em ambos, recursos regimentais por 
parte de seus integrantes.  
A maioria das comissões optou, visivelmente, nos seus textos, pela proteção, sem restrições, a 
empresa nacional poupando-a da concorrência corrosiva do poder econômico internacional, 
preocupação que, não apenas é objetivo dos programas de todos os partidos políticos com 
representação nesta Assembleia, como é também preocupação das assembleias gerais das Nações 
Unidas, conforme se vê das publicações de seu Conselho Econômico, como por exemplo, “Las 
Corporaciones Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
Em relação ao partido majoritário, é conveniente nesta hora de tantas infidelidades, recordar este 
trecho do Programa.  
“O PMDB entende que um requisito essencial para a democratização é a transferência para o País 
dos centros de decisão econômica, hoje parcialmente localizados no exterior.  
Isto implica em mudança na ação do Estado com relação ao capital estrangeiro. Em termos 
imediatos, impõe-se limitar a liberdade que desfrutam as empresas multinacionais em nosso País. É 
preciso criar mecanismos que impeçam a compra de empresas nacionais por estrangeiros”.  
Contrariamente, aos programas partidários, a Comissão de Ordem Econômica definida como 
empresa nacional, qualquer empresa com sede no país.   
Para fugir desse escárnio aos interesses do povo brasileiro, o senhor Relator adotou uma definição 
que é apenas um arremedo daquela e contraria totalmente as conceituações formuladas, por 
exemplo, no art. 355, § 4º, in verbis: 
“Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País”.  
Também no art. 406, § 1º, nestes termos: 
“É vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas ou 
de radiodifusão, exceto a de partidos políticos e de sociedades de capital exclusivamente nacional”. 
Ainda no art. 324, assim explicitando: 
“Os proprietários, armadores e comandantes de navios, nacionais, serão brasileiros.  
§ 1º - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu capital deverá pertencer a brasileiros, em 
percentual definido em lei”.  
Em que ficamos? 
O que será empresa nacional nesse Anteprojeto? 
Na definição contida no art. 377, ao contrário das supramencionadas, empresa nacional será “a 
pessoa jurídica construída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter 
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permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas no País”. Vale dizer: o gerente de uma empresa estrangeira, domiciliado no País, com 
sua datilografa que também pode ser estrangeira e com o capital de um cruzado constitui uma 
“empresa nacional”, para gozar de todas as vantagens, inclusive de acesso aos créditos públicos 
subvencionados. O resto dos recursos financeiros, a multinacional colocará à disposição de seu 
gerente, mediante empréstimo, ou operação equivalente.  
Como se vê, o senhor Bernardo Cabral apenas vestiu uma calça verde amarela nas empresas 
estrangeiras para transformá-la em nacionais.  
Se esse conceito prevalecer na Assembleia Nacional Constituinte, criará uma crise nacional, pois, 
sem dúvida, nem o povo, nem as Forças Armadas, nesta altura do amadurecimento político existente, 
conformar-se-ão com semelhante atentado à soberania nacional.  
Se não existe espaço nesta Assembleia Nacional Constituinte para definir uma empresa nacional, 
como aquela que é constituída de brasileiros e estrangeiros residentes em caráter definitivo no País e 
com capital nacional, sem vinculação de qualquer natureza, as empresas estrangeiras, então será 
preferível que se transfira à lei ordinária a tarefa dessa definição que é vital para a emancipação 
econômica de nossa Pátria. 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMERDA SUPRESSIVA, PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO.  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 301  
Suprima-se do "caput" do Artigo 301 do  
Anteprojeto a preposição "e" entre as palavras decisório e de capital. 
Justificativa: 
Ressalta, de logo, a necessidade imperiosa de retirar do texto da norma disposta no artigo 301, a 
palavra “e” para que se obtenha a verdade perseguida pelo Constituinte.  
Na realidade, o que se quer é que a empresa nacional seja aquela cujos detentores do controle 
decisório do capital se constituam de pessoas físicas domiciliadas no País, quer esse controle se dê 
de modo direto, quer de modo indireto.  
Com a redação do Artigo 301, sem aquela palavra ter-se-á a exata extensão do conceito que se lhe 
quer emprestar: o controle decisório de capital sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas no País ou de entidades de direito público interno, significa que essas pessoas ou 
entidades terão a maioria de capital votante de empresa nacional, do que decorre, necessariamente, 
que terão o poder de decisão.  
Por estar razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.   
Parecer:   
   Não concordamos com a redação proposta pelo ilustre Constituinte, na sua Emenda. O assunto foi 
objeto de muita polêmica, mas a expressão "controle decisório e de capital" tem encontrado consenso 
entre os Constituintes, de sorte que modificá-la será desatender a uma expressiva maioria de 
opiniões.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00029 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva, para adequação  
Dispositivo Emendado: Artigo 301  
O Artigo 301 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 301 - 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 brasileiras, ou por entidades de 
direito público interno". 
Justificativa: 
É evidente que a elevação ao texto constitucional da definição de empresa nacional serve ao 
propósito de resguardá-la de distorções prejudiciais ao seu controle por agentes da economia 
brasileira. De outra forma, não teria qualquer sentido tratar a matéria na Constituição, como cuidou 
agora o legislador constituinte.  
A emenda pretende não deixar qualquer dúvida sobre a essência da definição, de modo a entender-
se empresa brasileira como um patrimônio de brasileiros, daí a necessidades de que o controle 
acionário votante e, portanto, decisório, se encontre em mãos de brasileiros.  
Compatibilizar-se, assim, o artigo com as inspirações que o formalizaram na Comissão da Ordem 
Econômica e, principalmente, com o Art. 300, I, do Projeto. 
Por estas razões justifica-se a aprovação da presente emenda.  
Parecer:   
   A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Projeto da Constituição.  
 Da Ordem Econômica e Financeira.  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e 
da Atividade Econômica.  
Art. 301 ........................................  
§ 3o. - Considera-se empresa brasileira ou  
nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua administração sediada  
no País, e com a maioria dos dirigentes de nacionalidade brasileira, natos ou naturalizados. 
Justificativa: 
O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no País, não assegura à empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões 
são tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas.  
A ideia básica desta Emenda é no sentido de dar oportunidade à nova geração de administradores 
que estão surgindo no Brasil e devam ocupar espaços no futuro para a defesa dos interesses 
nacionais.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 109  

 

Parecer:   
   Para que se estipule o efetivo controle nacional em um determinado empreendimento não basta 
requerer que o mesmo seja constituído e tenha sua sede e administração no País. Para tanto, é 
fundamental a titularidade de brasileiros no controle de capital e decisório da empresa.  
Mais ainda, esta diferenciação é necessária para que se dê preferência ao capital nacional na 
absorção da poupança interna. É necessária para que se possa assegurar a real autonomia nacional 
em setores definidos como estratégicos para o desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Projeto da Constituição.  
 Da Ordem Econômica e Financeira.  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art. 301 ....................................  
§ 4o. - A Lei não discriminará as empresas legalmente constituídas no País. 
Justificativa: 
O progresso de uma nação, de um regime capitalista, pressupõe igualdade de oportunidades a todas 
as empresas legalmente constituídas.  
No jogo da economia de mercado, qualquer discriminação poderá prejudicar seriamente o seu 
desenvolvimento.  
Parecer:   
   O princípio da não discriminação correspondente a uma formulação global sendo desnecessária, e 
mesmo redundante, sua explicitação setorial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00248 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se a redação do art. 301 pela seguinte:  
"Art. 301 - será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais conceituações constantes 
desta Constituição, a pessoa jurídica constituída por brasileiros ou estrangeiros domiciliados por mais 
de 10 anos no Território Nacional, e nele sediados, com capital não sujeito a ônus por financiamentos 
externos, nem a remessa de juros, dividendos ou royalties para o exterior, por parte de qualquer dos 
acionistas.  
As fraudes serão punidas com a interdição do estabelecimento e prisão na forma da lei". 
Justificativa: 
I – Trata-se em 1º lugar, de emenda aos artigos 29 e 3º, respectivamente dos Relatórios dos 
eminentes Constituintes Arthur da Távola e Marcondes Gadelha que, não aprovadas na VIII 
Comissão, transferiram-se a esta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa., 
o ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela redação que consta do atual 
ART. 301. 
Neste caso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto independentemente da 
sistematização, que será considerada posteriormente.  
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II – Entretanto, mesmo considerada sob o ângulo da Sistematização, a redação do artigo 301 é 
totalmente inversa do conceito adotado, por exemplo, no estabelecido para Empresa Nacional 
Jornalística (ART. 400 e § 1º), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART. 324 
e § 1º) e ainda na intermediação de sociedades de capital estrangeiro, em serviços de assistência à 
saúde (ART. 349 § 4º).  
III – À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tomar compatíveis as 
matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de modo a tornar coerentes e uniformes as 
postulações no Projeto da Constituição.  
IV – Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradições frontais e que exigem 
esforço profundo, para atingir conceitos que reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes 
caminhos, todos sentem desejo de chegar. 
Quando houver contradição incontornável, entre duas formulações, cumprirá a Comissão de 
Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração do povo, manifestado nos programas dos 
partidos e na tradição das tendências do direito anterior; nos casos de uma formulação adota por 
várias comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é o critério que decorre do bom senso.  
V – O reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer reserva de mercado torna 
pacífico a sua instituição nacional. Houve proposições, neste sentido, em todos os partidos e há 
pronunciamentos públicos dos Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Jarbas Passarinho, da 
deputada Sandra Cavalcanti, entre outros. 
VI – O que é reserva de mercado? 
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e mercantil a favor de um 
setor de produtores, para que estes possam se desenvolver, sem a competição predatória de outras 
empresas dotadas de poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos. 
Constituem prática incluída na legislação de países ricos e pobres, inclusive nos Estados Unidos, e 
graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias. 
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia da reserva de mercado 
esta na interdição de sua presença competitiva no setor. Para que essa interdição não se transforma 
numa ingenuidade, o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais reste a 
possibilidade de burlar o texto oficial.  
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que 
participantes do contrato social, mesmo minoritariamente possam conduzir as empresas, assim 
armados, a satisfazer os objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a este 
respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas “Las Corporaciones 
Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
VII – Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objetivos, impõe-se cortar o cordão 
umbilical que, porventura, ligue a empresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência 
negativa seja necessário resguardar.  
Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos acionistas. Isto constituiria um 
comportamento xenófobo.  
A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior, seja sob a forma de reserva 
de lucros, seja de financiamentos externos, expedientes que constituem os instrumentos para burlar à 
reserva de mercado.  
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes conceitos incluídos nos citados artigos 
401 § 1º, artigo 316 e § 1º e artigo 349 § 4º. 
VIII – Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancredo Neves: 
“Cabe destacar que o capital estrangeiro será sempre bem-vindo – até porque indispensável ao 
nosso desenvolvimento – atenda a legislação e os interesses brasileiros.  
Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu Governo toda ênfase do desenvolvimento estará 
apoiado no fortalecimento da empresa privada brasileira”.  
Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de Abílio Diniz, São Paulo, 
publicadas nos jornais de 08/10/84 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais 05/11/84. 
Parecer:   
   O texto sugerido é inadequado por misturas à definição de empresa nacional regulamentos 
referentes à atuação do capital estrangeiro ao País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00330 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTIVO EMENDADO: § 1o., art. 301  
Substitua-se a expressão "proteção temporária", constante do § 1o. do art. 301 do  
Capítulo I do Título VIII do projeto pela expressão "reserva de mercado." 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do § 1° do art. 301 do projeto com o conceito de 
reserva de mercado, instituído e garantido no inciso VII do art. 10 do Título I do anteprojeto.  
Parecer:   
   A proteção temporária não se confunde, necessariamente, com a reserva de mercado.  
Há outras formas de proteção (isenções fiscais temporárias, etc.) que se diferenciam da reserva de 
mercado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00730 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 301 do anteprojeto de Constituição, cujo texto é o abaixo transcrito:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital 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".  
A seguinte redação:  
Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo  
controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou por entidades 
de direito público interno. 
Justificativa: 
- A formulação acima permitirá a concessão de estímulos ao capital nacional sem, entretanto, 
afugentar o capital estrangeiro, necessário ao desenvolvimento do País. 
- A atuação de empresas de capital estrangeiro possuidoras de tecnologia de ponta associado ao 
capital brasileiro no País, longe de ser um risco, é uma forma racional para abreviar o ciclo de 
obtenção do conhecimento científico e tecnológico e garantir a obtenção de novos conhecimentos.  
- O elevado estágio de complexidade atingida no desenvolvimento científico e tecnológico exige a 
aplicação de vultuosos recursos, interação com países industrializados e aproveitamentos de 
conhecimentos cumulativos através de uma sinergia de trabalhos já elaborados por outros cantos de 
pesquisa e desenvolvimento que já arcaram com os ônus do pioneirismo.  
- As hostilidades ao capital estrangeiro tem provocado dificuldades no relacionamento exterior, êxodo 
dos lucros antes aqui reinvestidos e paralização na entrada de capital de risco.  
- O capital estrangeiro investido no País associado ao capital nacional gera empregos, transfere 
tecnologia e estimula o aparecimento de novas indústrias de pequeno e médio porte. 
- A presente emenda restabelece o espirito da redação do Art. 3º, do Anteprojeto da Comissão da 
Ordem Econômica.  
Parecer:   
   O texto proposto garante aos domiciliados no país os benefícios advindos das subvenções, 
incentivos ou outros instrumentos de promoção da atividade econômica, constantes dos planos  
e programas de desenvolvimento nacional.  
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No entanto, para que essas vantagens sejam restritas a brasileiros, a nacionalidade dos titulares do 
controle deverá estar expressa no texto.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00746 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 301  
Dê-se ao art. 301 a redação seguinte:  
Art. 301 - Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo  
controle do capital pertença a brasileiros e que tenha no território brasileiro a sua origem e o centro 
de suas decisões. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional, de modo como está apresentada no anteprojeto desta Comissão, é 
muita ampla e dá margem a muita ampla e dá margem a muita dificuldade de classificação. Uma 
empresa estrangeira que possua 100% de seu capital nas mãos de estrangeiros domiciliados no País 
se enquadraria facilmente nessa definição de “empresa nacional”. Uma definição tão ampla vai tornar 
a aplicação da Lei de Informática e de qualquer outra política de apoio e incentivo à empresa 
nacional.  
A definição que sugerimos toma por base o controle de capital, elemento que nos permite diferenciar 
objetivamente a empresa nacional da empresa estrangeira que opera ter sua origem e o centro de 
suas decisões no Brasil. Como a legislação brasileira reserva certos setores da economia às 
empresas nacionais, faz-se necessário que a definição seja restritiva para evitar que as leis 
brasileiras sejam burladas.  
Considerada, porém a amplitude da definição de empresa nacional, os benefícios são inócuos, pois 
empresas estrangeiras sediadas no País, tendo como representante, pessoa estrangeira, mas 
domiciliada no Brasil, são consideradas nacionais e por isso, merecem o tratamento que se dispensa 
à empresa genuinamente nacional, para prejuízo destas. 
Parecer:   
   Parte do conteúdo da emenda já está contemplada pelo art. 301; agrega, todavia, uma inovação 
importante a de exigir o controle de capital por brasileiros como condição para  
caracterizar empresa nacional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00882 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 301  
O artigo 301 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. - Empresa brasileira ou nacional é aquela constituída sob as leis brasileiras, que  
tenha sua administração sediada no País e cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros". 
Justificativa: 
O interesse nacional deve ser preservado a nível constitucional e o conceito de empresa nacional, 
que se inclui nos itens de nossa soberania, deve ser preciso para não permitir dúvidas quando ao 
controle de seu capital.  
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Parecer:   
   Embora muitos aspectos da emenda já estejam contemplados no Projeto de Constituição, ela 
agrega um dado fundamental - o de exigir que o controle decisório e de capital esteja em  
mãos de brasileiros para que uma empresa possa ser considerada nacional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00889 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 301 a seguinte redação:  
Art. 301. Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
A exclusão das pessoas jurídicas desinforma o público, as autoridades e o sistema econômico, 
porquanto as pessoas físicas não estão sujeitas ao mesmo intenso procedimento de disclosure ou 
transparência negocial exigido pelas leis civis, comerciais, administrativas e tributárias. Dessarte, 
quando a linha de esforço em todo o mundo é de desvendar a intimidade das empresas, o 
anteprojeto vai em sentido contrário, obscurecendo o cenário. Ademais, manter o texto como 
proposto implica dar proteção constitucional aos testas-de-ferro.  
Por fim, o texto aprovado pela comissão temática inclui as pessoas jurídicas, pelo que a matéria há 
de ser levada à votação da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   O espírito do art. 301 do Projeto de constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00962 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se o art. 301, pela seguinte:  
Art. 301 - A lei, tendo em vistas as prescrições desta Constituição, conceituará os requisitos para a 
empresa ser considerada nacional. 
Justificativa: 
O Parágrafo único do art. 15 do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte determinou a 
compatibilização das disposições aprovadas nas Comissões.  
Compatibilizar é eliminar o contraditório e optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, 
como previsto na maioria das comissões, pois é do entendimento da maioria que há de resultar o 
texto constitucional.  
Reconhece o eminente Relator: O Deputado Constituinte Bernardo Cabral em sua apresentação do 
Anteprojeto: 
“Quando determinada matéria foi tratada diversamente ou não, por mais de uma Comissão, decidiu-
se pela consagração do texto que mais se adequar à realidade do momento brasileiro. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 114  

 

Trata-se de um critério objetivo que não envolve nenhum juízo de valor do Relator, quanto ao texto 
eventualmente não aproveitado, por isso mesmo, seus méritos poderão ser alvo de adequada 
apreciação, inclusive nesta Comissão, pelo caminho próprio de emendas” 
Por estas palavras, V. Exa. estabelecem um critério pessoal de seleção dos textos, escusando-se de 
optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, como previsto na maioria das comissões, 
para eleger o conceito pessoal de adequação ao que, ao meu ver, é a realidade do momento 
brasileiro.  
Ora, “a realidade do momento brasileiro” teria de ser a que estaria espalhada nas tendências 
manifestas da maioria das comissões. 
A maioria das comissões não sintonizou, em suas tendências, com a dominante nas Comissões de 
“Princípios Gerais da Ordem Econômica”, e da Ciência e Tecnologia, onde ocorreram irregularidade e 
flagrantes desobediências às normas regimentais, provocando, em ambos, recursos regimentais por 
parte de seus integrantes.  
A maioria das comissões optou, visivelmente, nos seus textos, pela proteção, sem restrições, a 
empresa nacional poupando-a da concorrência corrosiva do poder econômico internacional, 
preocupação que, não apenas é objetivo dos programas de todos os partidos políticos com 
representação nesta Assembleia, como é também preocupação das assembleias gerais das Nações 
Unidas, conforme se vê das publicações de seu Conselho Econômico, como por exemplo, “Las 
Corporaciones Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
Em relação  ao partido majoritário, é conveniente nesta hora de tantas infidelidades, recordar este 
trecho do Programa.  
“O PMDB entende que um requisito essencial para a democratização é a transferência para o País 
dos centros de decisão econômica, hoje parcialmente localizados no exterior.  
Isto implica em mudança na ação do Estado com relação ao capital estrangeiro. Em termos 
imediatos, impõe-se limitar a liberdade que desfrutam as empresas multinacionais em nosso País. É 
preciso criar mecanismos que impeçam a compra de empresas nacionais por estrangeiros”.  
Contrariamente, aos programas partidários, a Comissão de Ordem Econômica definida como 
empresa nacional, qualquer empresa com sede no país.   
Para fugir desse escárnio aos interesses do povo brasileiro, o senhor Relator adotou uma definição 
que é apenas um arremedo daquela e contraria totalmente as conceituações formuladas, por 
exemplo, no art. 355, § 4º, in verbis: 
“Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País”.  
Também no art. 406, § 1º, nestes termos: 
“É vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas ou 
de radiodifusão, exceto a de partidos políticos e  de sociedades de capital exclusivamente nacional”. 
Ainda no art. 324, assim explicitando: 
“Os proprietários, armadores e comandantes de navios, nacionais, serão brasileiros.  
§ 1º - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu capital deverá pertencer a brasileiros, em 
percentual definido em lei”.  
Em que ficamos? 
O que será empresa nacional nesse Anteprojeto? 
Na definição contida no art. 377, ao contrário das supramencionadas, empresa nacional será “a 
pessoa jurídica construída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter 
permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas no País”. Vale dizer: o gerente de uma empresa estrangeira, domiciliado no País, com 
sua datilógrafa que também pode ser estrangeira e com o capital de um cruzado constitui uma 
“empresa nacional”, para gozar de todas as vantagens, inclusive de acesso aos créditos públicos 
subvencionados. O resto dos recursos financeiros, a multinacional colocará à disposição de seu 
gerente, mediante empréstimo, ou operação equivalente.  
Como se vê, o senhor Bernardo Cabral apenas vestiu uma calça verde amarela nas empresas 
estrangeiras para transformá-la em nacionais.  
Se esse conceito prevalecer na Assembleia Nacional Constituinte, criará uma crise nacional, pois, 
sem dúvida, nem o povo, nem as Forças Armadas, nesta altura do amadurecimento político existente, 
conformar-se-ão com semelhante atentado à soberania nacional.  
Se não existe espaço nesta Assembleia Nacional Constituinte para definir uma empresa nacional, 
como aquela que é constituída de brasileiros e estrangeiros residentes em caráter definitivo no País e 
com capital nacional, sem vinculação de qualquer natureza, as empresas estrangeiras, então será 
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preferível que se transfira à lei ordinária a tarefa dessa definição que é vital para a emancipação 
econômica de nossa Pátria. 
Parecer:   
   O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Fica evidenciada, pois, a importância de se definir empresa nacional a nível da Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00965 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se a redação do artigo 301 pela seguinte:  
"Art. 301 - Será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais conceituações constantes 
desta Constituição, a pessoa jurídica constituída por brasileiros ou estrangeiros domiciliados por mais 
de 10 anos no Território Nacional, e nele sediados, com capital não sujeito a ônus por financiamentos 
externos, nem a remessa de juros, dividendos ou royalties para o exterior, por parte de qualquer dos 
acionistas.  
As fraudes serão punidas com a interdição do estabelecimento e prisão na forma de lei." 
Justificativa: 
I – Trata-se em 1º lugar, de emenda aos artigos 29 e 3º, respectivamente dos Relatórios dos 
eminentes Constituintes Arthur da Távola e Marcondes Gadelha que, não aprovadas na VIII 
Comissão, transferiram-se a esta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa. 
O ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela redação que consta do atual 
ART. 301. 
Neste caso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto independentemente da 
sistematização, que será considerada posteriormente.  
II – Entretanto, mesmo considerada sob o ângulo da Sistematização, a redação do artigo 301 é 
totalmente inversa do conceito adotado, por exemplo, no estabelecido para Empresa Nacional 
Jornalística (ART. 400 e § 1º), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART. 324 
e § 1º) e ainda na intermediação de sociedades de capital estrangeiro, em serviços de assistência à 
saúde (ART. 349 § 4º).  
III – À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tomar compatíveis as 
matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de modo a tornar coerentes e uniformes as 
postulações no Projeto da Constituição.  
IV – Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradições frontais e que exigem 
esforço profundo, para atingir conceitos que reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes 
caminhos, todos sentem desejo de chegar. 
Quando houver contradição incontornável, entre duas formulações, cumprirá a Comissão de 
Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração do povo, manifestado nos programas dos 
partidos e na tradição das tendências do direito anterior; nos casos de uma formulação adota por 
várias comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é o critério que decorre do bom senso.  
V – O reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer reserva de mercado torna 
pacífico a sua instituição nacional. Houve proposições, neste sentido, em todos os partidos e há 
pronunciamentos públicos dos Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Jarbas Passarinho, da 
deputada Sandra Cavalcanti, entre outros. 
VI – O que é reserva de mercado? 
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e mercantil a favor de um 
setor de produtores, para que estes possam se desenvolver, sem a competição predatória de outras 
empresas dotadas de poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos. 
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Constituem prática incluída na legislação de países ricos e pobres, inclusive nos Estados Unidos, e 
graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias. 
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia da reserva de mercado 
esta na interdição de sua presença competitiva no setor. Para que essa interdição não se transforma 
numa ingenuidade, o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais reste a 
possibilidade de burlar o texto oficial.  
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que 
participantes do contrato social, mesmo minoritariamente possam conduzir as empresas, assim 
armados, a satisfazer os objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a este 
respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas “Las Corporaciones 
Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
VII – Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objetivos, impõe-se cortar o cordão 
umbilical que, porventura, ligue a empresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência 
negativa seja necessário resguardar.  
Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos acionistas. Isto constituiria um 
comportamento xenófobo.  
A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior, seja sob a forma de reserva 
de lucros, seja de financiamentos externos, expedientes que constituem os instrumentos para burlar à 
reserva de mercado.  
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes conceitos incluídos nos citados artigos 
401 § 1º, artigo 316 e § 1º e artigo 349 § 4º. 
VIII – Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancredo Neves: 
“Cabe destacar que o capital estrangeiro será sempre bem-vindo – até porque indispensável ao 
nosso desenvolvimento – atenda a legislação e os interesses brasileiros.  
Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu Governo toda ênfase do desenvolvimento estará 
apoiado no fortalecimento da empresa privada brasileira”.  
Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de Abílio Diniz, São Paulo, 
publicadas nos jornais de 08/10/84 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais 05/11/84. 
Parecer:   
   O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular, assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Por outro lado fica claro que o conceito de "nacionais" não deve ser estendido a questões de 
domicílio legal.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01005 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 301 e seus §§.  
O Artigo 301 do projeto de Constituição terá a seguinte redação:  
Art. 301 - 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 direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País, ou por entidades de direito  
público interno.  
Suprimir o § 2o. do Artigo 301 do anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
A supressão da palavra "decisório" visa a evitar uma redundância, visto que o controle do capital 
implica no controle decisório. 
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Quanto à supressão do § 2º do Artigo 301, consideramo-lo um detalhamento apenas, que será mais 
adequadamente tratado pela Lei referida no § 1° que passa a ser Parágrafo Único, em consequência 
dessa supressão. 
Parecer:   
   O controle de capital não assegura, de modo automático, o controle decisório em uma empresa. O 
domínio sobre variáveis estratégicas como tecnologia, acesso a mercados, etc pode assegurar 
controle decisório independentemente do controle de capital.  
Também não se justifica a supressão do parágrafo 2o. do Art. 301, pois a preferência no fornecimento 
de bens e serviços ao Poder Público, referida nesse parágrafo, não se confunde com a proteção 
temporária a empresas nacionais, definida no parágrafo 1o. do mesmo artigo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01148 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto do anteprojeto:  
Dê-se ao "caput" do art.301 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art.301 - Será considerada empresa nacional, a pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras 
com sede e controle de capital votante no País. 
Justificativa: 
O dispositivo que pretendemos alterar tem a seguinte redação.  
“Art. 301 – Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica e com sede no País, cujo controle 
decisório e de capital esteja, o caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta 
ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País, ou pois entidades do direito público interno.”.  
A alteração preconizada se justifica plenamente, sobretudo porque a soberania se exerce e preserva 
na subcomissão das empresas à que brasileira. A exigência de que também se encontre no País o 
controle do capital completa a sujeição da empresa e da sua direção efetiva ao controle jurisdicional 
brasileiro e à sua conformidade aos objetivos e políticas nacionais aplicáveis.  
Parecer:   
   A Emenda proposta não aprimora o texto do Projeto e não atende, em sua essência, os objetivos 
propostos pelo legislador.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01390 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 301, que diz:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital 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." 
Justificativa: 
Esse artigo deve ser suprimido, por sua incompatibilidade lógica e ontológica com o sistema do 
anteprojeto.  
Colocado como está, entre os princípios gerais da ordem econômica e financeira, tal dispositivo, na 
verdade, não enuncia nenhum princípio relevante para a ordenação da atividade econômica. Mas tem 
o poder de limitar o exercício da soberania nacional em matéria de grande importância para os 
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interesses do País, qual seja, a do direito aplicável às sociedades comerciais que operam no Brasil, 
sob o controle de capital estrangeiro, embora constituídas e sediadas em território brasileiro.  
A norma em questão proveio do art. 3° do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica, com duas 
alterações: a) onde se lia “controle de capital”, ficou “controle decisório e de capital; b) onde estava 
“sob a titularidade de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País”, escreveu-se “sob a 
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País”. Enquanto a primeira 
modificação é sobretudo expletiva, a segunda introduz inovação substancial no texto aprovado pelo 
Comissão da Ordem Econômica. Essa inovação autoriza, pois, uma emenda de mérito, e não só de 
forma, no sentido de adequação do anteprojeto apresentado pelo ilustre Relator com o aprovado pela 
referida Comissão, nos termos do art. 19, § 2°, do Regimento Interno da Assembleia Constituinte.  
A emenda se restringiria a restabelecer o que ficara decidido na Comissão da Ordem Econômica, se 
fosse só esse o problema. Ocorre que, considerando o anteprojeto do eminente Relator com um todo, 
o artigo em causa revela-se desconexo e contraditório com os princípios gerais que devem orientar a 
futura Constituição. Ora, a tarefa de sistematizar, cometida a esta Comissão, impõe não só a 
necessidade de adequar o trabalho à matéria precedente, mas também a de eliminar contradições e 
incongruências do sistema.  
De fato, a definição de empresa nacional, proposta no anteprojeto em discussão, deve sua origem ao 
anteprojeto do Relator da Subcomissão de Princípios Gerais da Ordem Econômica, o eminente 
Constituinte Virgildásio da Senna. Mas, nesse anteprojeto – o do Relator Virgildásio de Senna – o 
conceito de empresa nacional, embora criticável sob outro prisma, tinha ligação orgânica com o 
restante da proposta, pois, em função desse conceito, era assegurado às empresas nacionais 
tratamento diferenciado em várias matérias, como no caso das compras governamentais, do 
exercício da atividade financeira e da mineração.  
No presente anteprojeto, porém, o art. 301 está solto, sem função. Ora, a Constituição, como as leis 
em geral, não deve conter disposições inúteis. Com efeito, qual é a aplicação prática do citado artigo? 
Aparentemente, o seu § 1°, onde está dito: 
“§ 1° - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para a defesa 
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção transitória.”  
Mas, pra tal efeito – perguntamos – seria necessário definir na própria Constituição o conceito de 
empresa nacional? Se compete à lei ordinária escolher as atividades ditas estratégicas, merecedoras 
de proteção, a mesma lei poderá qualificar as empresas nacionais, para esse fim, tornando-se, de tal 
sorte, supérflua a definição contida no caput, definição ademais excessivamente elaborada para um 
efeito tão limitado.  
Prosseguindo, o § 2° do mesmo artigo diz que as empresas de controle nacional terão preferência no 
acesso a crédito públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de bons e 
serviços ao poder público. Já aqui o anteprojeto preferiu abandonar o conceito enunciado no caput, 
para qualificar diretamente a empresa sob o ângulo do controle nacional.  
No art. 313, ao tratar do aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e da lavra de jazidas 
minerais em faixas de fronteira, o anteprojeto volta a falar em “empresa nacional”, quando poderia ter 
empregado a expressão “empresa sob controle nacional”, ou “empresa de capital predominantemente 
nacional”, sem precisar lançar mão de uma definição geral e abrangente, a exemplo do disposto no 
art. 324, § 1°, onde, a respeito dos navios nacionais, se exige das pessoas jurídicas, que lhes tenham 
a propriedade, a maioria do capital pertencente a brasileiros.  
No art. m336, o anteprojeto refere-se às “condições para a participação do capital estrangeiro” nas 
instituições financeiras.  
Como se vê, o anteprojeto regula, a cada passo a atividade concernente às empresas sob controle 
nacional, onde acha conveniente fixar esse requisito de controle, deixando de lado, salvo em dois 
dispositivos de menos alcance, a aplicação prática do conceito posto pelo art. 301.  
É certo que tal formulação assistemática proveito do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica, 
mas isso não é razão para mantê-la.  
O mais grave, porém, não é a falta de coerência entre a definição adotada e a sua aplicação. O mais 
grave é a confusão que se estabeleceu, desde o primeiro anteprojeto, entre o conceito de empresa 
nacional e a condição jurídica das empresas de capital estrangeiro que operam no País.  
Como diz o Professor UMBERTO LEANZA, da Universidade Naval de Nápoles, a nacionalidade das 
sociedades indica tão-somente a existência de uma conexão entre a sociedade e determinado 
ordenamento jurídico, de que deriva a sujeição de tais entes ao direito material que nele vigora 
(Novissimo Digesto Italiano, verbete Societa Straniera). Em outras palavras, sociedade nacional é 
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sociedade regida pelo direito nacional; e sociedade estrangeira é sociedade regida pelo direito 
estrangeiro.  
Trata-se, pois, de uma questão de direito internacional privado, que consiste, em face de uma pessoa 
jurídica constituída originariamente em conformidade com certo ordenamento jurídico, em saber qual 
o direito material aplicável à estrutura e ao funcionamento da entidade, quando esta opera no 
território de outro Estado.  
Outra questão, bem diversa, é a relacionada com a condição jurídica das sociedades ou empresas 
que queiram funcionar no território de um Estado que não o da sua nacionalidade ou ainda das 
sociedades que, embora nacionais (porque regidas pelo direito nacional), estejam, digamos, sob 
controle de capital de origem externa. Conforme ainda HUMBERTO LEANZA (loc. Cit.), “as questões 
relativas ao tratamento que, em concreto, cada ordenamento jurídico reserva às sociedades a ele 
estranhas, submetendo o desenvolvimento de tais ou quais atividades dos entes em questão a 
particular disciplina, concernem à matéria da condição jurídica das sociedades estrangeiras”. 
Também pertence a esse tipo de questão o tratamento que a lei interna reserva ao capital 
estrangeiro, isto é, ao capital de origem estrangeira, como previsto, aliás, no art. 308 do anteprojeto, 
nestes termos: 
“Art. 302 – Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse nacional, como 
agente complementar do desenvolvimento econômico, e regulados na forma da lei.”  
Com definir empresa nacional como a pessoa jurídica sob controle de pessoas físicas domiciliadas no 
País etc., o anteprojeto, consequentemente, renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei 
brasileira, a existência e o funcionamento das sociedades que, embora constituídas no Brasil e com 
sede no território brasileiro, estejam sob o controle de capital estrangeiro. De acordo com tal 
orientação, uma sociedade anônima, por exemplo, organizada de acordo com a lei brasileira, com 
sede no Brasil, não mais será regida pela lei brasileira, com vigência do sistema proposto, se o 
controle decisório de tal sociedade estiver em mãos de pessoas domiciliadas no exterior. Fica-se, 
porém, sem saber qual será o direito a ela aplicável, para reger as relações entre os acionistas e 
destes para com a sociedade ou para regular o seu funcionamento, como, por exemplo, no que diz 
respeito à organização e publicação das demonstrações financeiras, realização de assembleias etc.  
A definição acolhida pelo anteprojeto, portanto, em vez de defender o interesse nacional, milita contra 
ele, na medida em que abre mão de parcela da soberania, remetendo ao direito estrangeiro o regime 
jurídico de sociedades constituídas no Brasil e que aqui têm a sua sede. Neste ponto, o artigo em 
questão conflita ontologicamente com o conceito de soberania nacional, expresso nos artigos 2° e 23 
do anteprojeto.  
Ao contrário, a tendência dominante hoje no campo internacional está em os Estados conferirem uma 
abrangência maior aos conceitos de residência, domicílio e nacionalidade das pessoas jurídicas, com 
o objetivo de aumentarem seus vínculos com situações extraterritoriais sobre as quais possam 
exercer o seu poder.  
De fato, como escrevemos alhures, grande número de questões que têm surgido ultimamente na 
área das relações econômicas, fiscais e financeiras internacionais decore do fato de os Estados 
procurarem alargar o alcance extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que suas normas 
jurídicas venham atingir pessoas, fatos e negócios fora de suas fronteiras.  
O anteprojeto elaborado pelo ilustre Relator da Comissão de Sistematização, no que diz respeito à 
definição de empresa nacional, segue um caminho oposto ao que se observa hoje no mundo. Ao 
negar a empresas organizadas no País a condição de nacionais brasileiras, se o seu controle 
acionário pertencer a residentes ou domiciliados no exterior, o anteprojeto diminui as conexões do 
Estado brasileiro com essas empresas, aumentando assim as conexões delas com o país onde estão 
domiciliadas suas matrizes. Na medida em que nessas subsidiárias perdem a nacionalidade 
brasileira, os países de domicílio das matrizes podem passar a exercer sobre elas determinada 
influência econômica, que a nacionalidade brasileira obstaculizava.  
Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da definição de empresa nacional acolhida pelo anteprojeto, 
poderiam tributar os lucros das subsidiárias, no Brasil, de empresas lá domiciliadas, ainda quando 
tais lucros não fossem distribuídos, pois, pela lei americana, a sistemática do deferimento do imposto 
só se aplica aos lucros auferidos no exterior por empresas de outros países.  
Concluindo, entendemos inadequada a definição de empresa nacional, como consta do anteprojeto. 
Inadequada a contrária aos mais legítimos interesses nacionais, porque limita o exercício da 
soberania da Nação brasileira. Demais , tal definição é estranha ao texto de uma Constituição, não 
encontrando paralelo na lei fundamental de outros países. A persistir o propósito de inserir na Magna 
Carta o conceito de empresa nacional, a única definição aceitável é aquela adotada na eli das 
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sociedades anônimas, sufragada pela doutrina internacional, ou seja, a que considera sociedades 
brasileiras as  organizadas em conformidade com a lei do Brasil e que têm no País a sede de sua 
administração.  
Parecer:   
   O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Nesse sentido fica claro que o conceito de nacional não deve ser estendido a questões de domicílio 
legal. Não se justifica, pois, a eliminação do Art. 301 do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01997 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, Da Ordem Econômica e Financeira, Cap. I, Art. 301 a seguinte emenda:  
Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo  
controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
Titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras domiciliados no País, ou por entidades de 
direito público interno. 
Justificativa: 
Tal emenda visa defender o Brasil da sanha dos monopólios internacionais, da sangria externa que 
sore o País nos dias de hoje e uma forma de preservar o empresariado nacional.  
Parecer:   
   A modificação proposta atende, em sua essência, os objetivos propostos pelo legislador na 
definição de empresa nacional, resguardando-a de quaisquer distorções prejudiciais ao seu  
controle por agentes econômicos não brasileiros.  
Pelas razões expostas, justifica-se a inclusão de "brasileiros" no texto do artigo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02015 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 301  
Acrescente-se ao Art. 301, após a expressão "de capital", a expressão "com direito a voto" e  
após "pessoas físicas" a expressão "e jurídicas". 
Justificativa: 
O acréscimo da expressão “com direito de voto” visa compatibilizar a regra deste artigo com aquela 
no artigo 313 onde o dispositivo que se propõe acrescentar está expresso. 
O acréscimo da expressão “e jurídicas” tem por escopo restabelecer a opinião de Comissão da 
Ordem Econômica, cujos integrantes, por maioria de votos decidiram pela redação com aquele 
acréscimo o qual foi sem razão suprimido na redação da Comissão de Sistematização. 
As alterações propostas são inteiramente pertinentes porque: 

a) A atual lei das sociedades anônimas permite sabiamente que o capital das empresas se 
componha de dois terços de ações preferenciais, sem direito de voto, e apenas um terço de 
ações ordinárias votantes, se forem nominativas. É um mecanismo perfeito que permite ao 
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investidor minoritário controlar as decisões da sociedade sem que tenha que, para isto, 
subscrever na mesma a maioria do capital social. Multiplica assim a sua capacidade de 
investir controlando maior número de empresas com o capital de que dispõe, o que não 
aconteceria se tivesse que obrigatoriamente deter a maioria do capital social do 
empreendimento.  

Tal mecanismo ainda permite que o investidor minoritário, se assim o desejar, tenha as suas ações, 
ordinárias ou preferenciais, sob a forma “ao portador” dinamizando-se o mercado de capitais pois é 
conhecida a preferência do investidor da Bolsa de Valores por essa forma de ação.  

b) A prevalecer a redação do artigo 301 sem as alterações aqui propostas a maioria das ações 
da empresa considerada nacional terão que ser nominativas, para que o controle fique 
comprovado, em um tratamento flagrantemente desigual e oneroso para o investidor nacional 
que, como se viu acima poderia perfeitamente controlar a sua empresa e caracteriza-la como 
nacional, sem ter que necessariamente deter a maioria de seu capital.  

c) Finalmente a faculdade de pessoas jurídicas domiciliadas no país serem acionistas de outra 
pessoa jurídica é forma consagrada no direito e na prática pelos grandes grupos 
genuinamente nacionais que controlam suas diversas subsidiárias através de uma célula 
mater. O restabelecimento da redação vitoriosa na Comissão da Ordem Econômica é, pois, 
impositivo para manutenção do status-quo que se tem revelado tão eficaz. 

Parecer:   
   É necessário que o texto constitucional viabilize, com a maior propriedade possível, a apuração 
prática da empresa genuinamente nacional brasileira, dado que a estas, se estratégicas à defesa ou 
ao desenvolvimento tecnológico, poderá ser dada proteção temporária, além de preferência na 
aquisição de bens e serviços pelo Poder Público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02259 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 301 e ao seu parágrafo 2o. do  
Anteprojeto da Comissão de sistematização a seguinte redação:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de brasileiros ou de entidades de direito público interno.  
§ 1o. - ...........................  
§ 2o. . - As empresas nacionais terão preferência no acesso a créditos públicos e no fornecimento de 
bens e serviços ao poder público." 
Justificativa: 
Emenda que visa compatibilizar o espírito da norma com a constante do artigo 302, que admite a 
participação do capital estrangeiro em caráter de complementariedade.  
Parecer:   
É pertinente substituir na redação sistematizada, caracterizando expressamente a nacionalidade, a 
expressão pessoas físicas pelo termo brasileiros, com a exigência complementar a esses de domicílio 
no País.  
No que respeita à atribuição de preferência às empresas nacionais aos créditos públicos, melhor 
proteção é possível pela garantia na aquisição dos bens e serviços produzidos por elas pela setor 
público, pois mais vale ter a quem vender do que ter custos concorrências inferiores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02276 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o "caput" do artigo 301 do Anteprojeto da Comissão de Sistematização pelo  
"caput" do artigo 3o. do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica, no seguinte teor:  
"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 de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
O conceito aprovado pela Comissão VI – Da Ordem Econômica é mais abrangente, tendo a 
Comissão de Sistematização mudado a matéria conceitual de fundo e de direito já aceita pela 
respectiva Comissão.  
Parecer:   
   Não basta a um conceito dessa importância apenas estabelecer o controle de capital, se por outras 
vias, a decisão dele se aparta. Há que haver unidade e interação entre um e outro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02303 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 301.  
Dê-se nova redação ao "caput" do art. 301:  
"Art. 301. É considerada empresa nacional aquela constituída no País, que nele tenha sua  
sede e cujo controle decisório e de capital esteja permanentemente sobre a titularidade direta ou  
indireta de brasileiros ou de estrangeiros residentes e domiciliados no País a mais de 21 (vinte e um) 
anos, ou de entidades de Direito Público interno." 
Justificativa: 
A redação proposta é mais consistente com a ideia de empresa nacional.  
Parecer:   
   O resguardado da titularidade do capital, no conceito de empresa nacional, requer sem dúvida a 
caracterização da nacionalidade brasileira do detentor dessa nominação, bem assim a  
obrigatoriedade do seu domicílio no País, mas não cogita de incluir estrangeiros, ainda que 
residentes e domiciliados no Brasil, por mais expressivo tempo que seja.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02376 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 301, do Projeto 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 O Art. 301 passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, 
cujo controle decisório e a capital estejam, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a 
titularidade direta ou indireta de cidadãos brasileiros domiciliados no País, ou por entidades de direito 
público e interno. 
Justificativa: 
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Substitui-se a expressão “pessoas físicas” por “cidadãos brasileiros”, pois a redação do Art. 301 tal 
como está no Anteprojeto, permite ao capital estrangeiro, que se instale no Brasil, até mesmo 
dispensado quaisquer parceiros brasileiros e ainda assim seja considerado como empresa nacional, 
com igualdade de direitos em concorrência direta com empresas genuinamente nacionais, com 
igualdade de direitos em concorrência direta com empresas genuinamente nacionais pertencentes a 
brasileiros, inclusive o livre acesso aos créditos públicos subvencionados, assim como o preconiza o 
parágrafo 2º do mesmo artigo, bem assim a todas às outras prerrogativas de empresas nacionais, 
contemplados no atual Anteprojeto Constitucional. 
No caso particular da mineração, por exemplo, é altamente preocupante o atual grau de concentração 
da produção mineral brasileira nas mãos do capital estrangeiro, que controla apenas na área dos 
metálicos, cerca de 44% da produção nacional, atingindo em alguns minérios como o chumbo e o 
nióbio, este de alto grau estratégico e do qual o Brasil detém cerca de 96% das reservas mundiais, o 
controle da totalidade da produção nacional. Na área dos não metálicos, a situação é semelhante, 
atingindo em alguns casos, como o amianto, 100% da produção do País. No cômputo geral, cerca de 
36% da produção mineral está sob o controle direito de capitais alienígenas.  
Assim, levando em conta a condição não renovável do bem mineral, sua exauribilidade e o seu 
inequívoco caráter estratégico, a soberania nacional, sob tais recursos deverá estar resguardada de 
forma inalienável e imprescindível na próxima Constituição do Brasil, garantindo-se a sua 
administração por empresas brasileiras, em benefício do seu povo e da Nação.  
Parecer:   
   A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemizarão do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:02388 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no § 2o. do art. 301, as expressões "de controle" e "no acesso a créditos  
públicos subvencionados e, em igualdade de condições". O texto ficaria com a seguinte  
redação: "As empresas nacionais terão preferência no fornecimento de bens e serviços ao poder  
público". 
Justificativa: 
A intenção do legislativo, obviamente, foi a de estabelecer preferência para as empresas nacionais na 
obtenção de créditos e nas vendas ao serviço público, segundo a tendência consagrada em muitos 
países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o “Buy American Act” já completou meio século a 
existência. 
A redação proposta, entretanto, chega a ser suspeitosa, pois estabelece a “preferência no acesso a 
créditos públicos subvencionados”. São as empresas nacionais têm preferência, é lógico que as 
outras também tem direito a créditos públicos subvencionados, embora sem preferência, há um 
consenso evidente nessa colocação, pois o capital estrangeiro que entra para suprir a poupança 
nacional estaria em condições de utilizar a poupança deve trazer capital estrangeiro para seus 
negócios, ou deixa de se enquadrar nessa classificação.  
A maneira como está redigido o parágrafo encontra obstáculos também no plano moral. Um país que 
não tem recursos suficientes para garantir o bem estar de sua população teria o direito de subsidiar 
empresas multinacionais? Tirar dinheiro dos cofres públicos para engordar as remessas de lucros do 
capital estrangeiro? 
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Naturalmente, não foi essa a intenção do legislador. Quanto à retirada da expressão “de controle”, o 
objetivo é compatibilizar a definição do “caput” do artigo com a de seu parágrafo 2º, de maneira a 
evitar dividas.  
Parecer:   
   Modificamos, no substitutivo, a redação do par. 2º do artigo 301, atendendo parcialmente às 
ponderações do ilustre autor da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02404 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 301, do Projeto da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 301 - É considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou por entidade de direito público 
interno. 
Justificativa: 
Não faz sentido pretender definir como nacional a pessoa jurídica que, embora constituída e com 
sede no País, esteja sob controle de pessoa física apenas domiciliada em território nacional. Se a 
intenção do legislador, ao formular esse conceito, foi apenas proteger a empresa brasileira contra a 
possível e talvez excessiva interferência estatal no processo econômico, não há dúvida de que 
ocorreu grave equívoco de interpretação. Na verdade, o conceito consagrado no texto original é 
nitidamente entreguista, escancarando (ou arrombando) as frágeis portas da economia brasileira à 
profunda penetração do capital estrangeiro. A modificação proposta não é xenófoba, mas procura 
preservar o interesse nacional das arremetidas de poderosos conglomerados internacionais, que, 
encontrando espaço face à ambiguidade ou à complacência da lei, certamente construirão 
monopólios e/ou oligopólios em detrimento do capital genuinamente brasileiro. Trata-se, na verdade, 
de defender apenas e tão somente a independência econômica e a própria soberania política do 
País. De resto, a redação proposta expressa, em toda a sua extensão, o pensamento e os anseios da 
sociedade brasileira.  
Parecer:   
   A nacionalidade da pessoa, titular do controle decisório e de capital importa sem dúvida para o 
conceito do que seja considerado empresa nacional, da mesma forma que a exigência  
de domicílio no País é mais uma garantia para a preservação do interesse nacional.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:02659 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir do § 1o. do Art. 301 a palavra "Temporária" 
Justificativa: 
O Brasil só alcançará emancipação econômica e independência política verdadeiramente se agir com 
coragem, inteligência e soberania nas áreas estratégicas e essenciais para seu desenvolvimento.  
A começar por compreender que o Mercado Interno é um Bem da Nação, comum, coletivo e, pois, 
protege-lo significa Via Ato de Soberania consagrar um direito natural.  
Definitivamente, os interesses nacionais devem presidir nossa ordem econômica e, 
consequentemente o mercado brasileiro e as empresas nacionais.  
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Parecer:   
   A proteção, sob pena de passar a um conteúdo inverso, só pode ser temporária. Uma vez atingidos 
os seus objetivos, deve cessar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02737 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 2o., do Artigo 301, a seguinte redação:  
Artigo 301 - § 2o. - As empresas nacionais terão preferência no acesso aos incentivos e  
créditos públicos subvencionados e no fornecimento de bens de serviços ao poder público. 
Justificativa: 
Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir-lhe um texto mais preciso e completo.  
Parecer:   
   Atribuir às empresas nacionais preferência no acesso aos incentivos e créditos públicos 
subvencionados, não tem os mesmos efeitos positivos de uma posição superior no momento da  
colocação dos bens e serviços produzidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02772 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 301, na sua parte "in fine", as seguintes expressões:  
Art. 301. ..................................  
§ 1o. "... especialmente nas áreas de biotecnologia, química fina e informática". 
Justificativa: 
A presente emenda, pretende estabelecer, sem alterar o conteúdo do § 1° do art. 301, uma proteção 
enfática para os setores da biotecnologia, química fina e informática, de vital importância para a 
autonomia tecnológica e industrial, por ainda não terem atingido grau de desenvolvimento compatível 
com as necessidades do País.  
Ressalta-se aliás, que a informática já teve proteção especial assegurada na Lei n° 7232/84.  
Parecer:   
   A menção aos setores, por ser parcial, reduz o alcance expresso na redação dada ao parágrafo, no 
projeto. Além do mais, um texto constitucional não deve ser enumerativo, com o que se evita o 
excesso, ou a omissão.  
Pela rejeição. 
. 
   
   EMENDA:02880 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 126  

 

Substitua-se o art. 301 pelo seguinte:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital esteja em caráter permanente e incondicional sob a titularidade de pessoas 
físicas brasileira domiciliadas no País ou por entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
A emenda procura compatibilizar o texto do Art. 301 com os §§ 1° e 2° do mesmo artigo que atribuem 
privilégios às empresas nacionais como: “acesso a créditos públicos subvencionados e “no 
fornecimento de bens e serviços ao poder público”.  
Ora, seria inconcebível e concessão de tais favores a empresas sob o controle de pessoas físicas 
estrangeiras, o que importaria em contrariar a regra do Art. 7° de “garantir a independência nacional 
pela preservação de condições políticas, econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas, que lhe 
permitam rejeitar toda tentativa de interferência estrangeira na determinação e consecução de seus 
objetivos internos”.  
O afastamento de brasileiros do controle de empresas nacionais poria em risco todos esses objetivos.  
Parecer:   
   A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domicilia-  
das no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:03429 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir o § 2o. do art. 301 do projeto do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido estabelece preferência da empresa nacional ao crédito subsidiário com o que, 
permite implicitamente a concessão dos mesmos favores às empresas estrangeiras. Tal possibilidade 
converte-se numa violência contra a sociedade brasileira, de que todo subsidio importa numa 
transferência de rendas do setor público ao setor privado. 
O dispositivo consequentemente torna-se incompatível e contraditório com os princípios do 
anteprojeto e, portanto deve ser suprimido.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo do Relator, aceita à justificação do autor.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 301 a seguinte redação:  
"Será considerada empresa nacional ou sociedade organizada no país, a pessoa jurídica  
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constituída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital pertençam, exclusiva e  
incondicionalmente a brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou sediadas no País". 
Justificativa: 
Desde a Constituição de 1934 a expressão "Sociedades Organizadas no País" tem permitido dúvidas 
e sofismas: CF/34, art. 119, § 1o e CF/37, art. 143, § 1o. Tantos que em 1942 foi necessário      
esclarecer, na Lei Constitucional nº 6, de 13 Mai 42, que eram as "empresas constituídas por 
acionistas brasileiros". A Constituição de 1946 manteve esse entendimento e enfatizou o conceito na 
expressão adverbial "exclusivamente" (CF/46, art. 153, § 1o), que foi mantida na Carta de 1967 
(CF/67, art. 161, § 1° ) e está vigente na Carta atual - art. 168, § 1º. Sendo intenção da Constituinte 
assegurar a nacionalização da economia, a adoção da proposta permitirá afastar todas as dúvidas 
que desde 1934 suscitam as expressões "Sociedades Organizadas no País", "Empresas 
'Organizadas no País" e "Empresa Nacional" . 
Parecer:   
   Realmente, para que se tenha assegurado o efetivo domínio nacional em um determinado 
empreendimento é necessário que seu controle esteja sob a titularidade de brasileiros. Acre  
ditamos, entretanto, para abranger a ação estatal, ser necessário explicitar no texto do dispositivo a 
possibilidade da titularidade da pessoa de direito público.  
Pela aprovação parcial 
   
   EMENDA:03717 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 301  
Seja incluído o seguinte parágrafo no Artigo 301 do Projeto da Comissão de Sistematização.  
Parágrafo 3o. - Não haverá remessa para o exterior de lucros gerados por investimentos em  
empresa nacional. 
Justificativa: 
O Parágrafo 2° do próprio artigo 301 concede empresa nacional acesso preferencial a créditos 
públicos subvencionados.  
Naturalmente que, em face de subvenções do Governo, as empresas nacionais serão privilegiadas, 
sendo os privilégios, sendo os privilégios comunicados a todos os investidores.  
A vedação de remessas de lucros para o exterior dará às empresas nacionais e ao povo brasileiro a 
necessária compensação.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda envolve matéria que deve ser disciplinada a nível de legislação ordinária. 
Por seu caráter específico, a emenda é de natureza não constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03928 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTUVA E SUPRESSIVA  
Dê-se ao artigo 301 e ao seu § 1o. do Projeto, suprimindo-se o § 2o. a seguinte redação:  
"Art. 301. Empresa brasileira ou nacional, para todos os fins de direito, é aquela  
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País.  
Parágrafo Único - Lei Complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado, em determinados 
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setores da atividade econômica, empresas nacionais cujo controle decisório e de  
capital pertença a brasileiros". 
Justificativa: 
A Constituição, a princípio, não deve conter definições. No entanto, devido ao grande número de atos 
normativos legais ou administrativos, que concedem privilégios a empresas, com poder decisório de 
brasileiros, cuja definição é dispare em cada um desses atos, convém que a Constituição defina 
empresa nacional.  
De outra forma, tal definição não deve contrariar interesses brasileiros, entre os quais o investimento 
estrangeiro no País, no entanto caso seja necessário, deve-se preservar a soberania nacional através 
da possibilidade de lei complementar, estabelecer distinção entre as empresas com controle brasileiro 
e as com controle estrangeiro.  
Assim é que propomos a inclusão de um parágrafo único ao art. 30, permitir que lei complementar 
conceda privilégio a empresas cujo controle seja de brasileiros, assegurando um desenvolvimento 
harmônico da sociedade.  
O motivo de somente se conceder à lei complementar a faculdade de estabelecer privilégios, deve-se 
à sua forma de aprovação pelo Congresso, mais elaborada que a da lei ordinária, e ainda ao fato de 
se impedir que vários outros atos normativos venham a conceder definições contraditórias.  
Parecer:   
   Pela proposta, haveria dois tipos de empresa nacional, definidas tendo em vista duas situações 
concretas, uma de caráter geral e a outra, específica: para todos os fins de direito e para a obtenção 
de tratamento diferenciado, em determinados setores da atividade econômica. Discordamos, pois o  
nosso entendimento é que a empresa nacional tenha logo a sua definição individualizadora e que o 
critério básico para tanto consista da titularidade de brasileiros domiciliados no País quanto ao 
controle decisório e de capital.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se:  
No Art. 301, o § 1o. que tem esta redação:  
§ 1o. - As atividades das empresas nacionais que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária.  
No Art. 303, o § 1o. que apresenta o seguinte:  
§ 1o. - A intervenção ou monopólio cessarão assim que desaparecerem as razões que 
os determinaram. 
Justificativa: 
I – A temporariedade está em contradição com o Art. 310 que restabelece o monopólio da União 
sobre a pesquisa, a lama e o refino do petróleo, dos gases raros, gás natural, transporte, marítimo e 
por condutos, pesquisa, lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minerais 
nucleares.  
Se a União exerce esses monopólios, pelo referido Art. 310, o desempenho é praticado através de 
empresas que não podem ter proteção apenas temporária, sob pena de frustrar-se o monopólio que, 
no Art. 310 é permanente e que, na perenidade da soberania nacional, não poderá estar submetida a 
prescrições limitativas, através de maiorias ocasionais dos partidos no Parlamento.  
De resto, se as empresas nacionais estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento 
tecnológico, tiverem limitações no tempo de proteção, ficarão atingidas em sua credibilidade e 
confiança pública e, logicamente, tolhidas no desempenho da missão que o Art. 310 lhes reservou.  
II – Os citados parágrafos estão em contradição, também, com o Art. 316, § 1° que estabelece 
proteção permanente, e não temporária, aos proprietários e armadores de navios que deverão ser 
brasileiros, bem como as empresas que formarem.  
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III – Há contradição, ainda, com o Art. 349, § 4° que “proíbe, em caráter permanente, e não 
temporário, a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País”, proibição permanente e não temporária. 
IV – Contradição, ainda, que se observa no Art. 401, § 1° que, nas empresas jornalistas, protege o 
capital exclusivamente nacional... 
V – Em relação ao § 1° do Art. 303, pode-se ainda considerar redundante o texto, pois se o Art. 303 
permite “o monopólio e a intervenção do Estado no domínio econômico para atender os imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse político, conforme definidos em lei”, obviamente, 
cessados os motivos, cessarão os efeitos. A insistência do § 1° apenas traria confusão e tumulto, 
uma vez que haveria o Legislador ao erro de fixar, antecipadamente, prazos de intervenção ou de 
instituição dos monopólios, frustrando os efeitos da intervenção ou de monopólios, retirando a 
credibilidade e, consequentemente, a eficácia.  
Verifica-se, pois, que, além de contraditórios, há o vício da redundância nos textos apontados.  
Parecer:   
   A emenda apresentada ao artigo 301 retira do texto constitucional dispositivo considerado relevante 
para a soberania, a segurança e o desenvolvimento nacionais.  
Fica, portanto, rejeitada nos termos do substitutivo.  
A emenda apresentada ao artigo 303, parágrafo 1º., se coaduna com o atual propósito de simplificar a 
redação do Projeto, pela eliminação de expressões ou de dispositivos prescindíveis.  
Pela aprovação nos termos do substitutivo.  
Pela aprovação parcial da emenda nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04122 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 301, § 1o.  
Suprima-se o § 1o do Art. 301 do Anteprojeto da Constituição. 
Justificativa: 
A proteção que se deseja dar às empresas nacionais que a lei considerar estratégicas para a defesa 
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, quer seja transitória ou temporária, como entendeu 
o ilustre Relator da Comissão de Sistematização, pode ensejar a uma situação de difícil erradicação. 
O ideal é não correr esse tipo de risco. Daí o nosso cuidado em propor a supressão do referido 
dispositivo.  
Parecer:   
   A emenda apresentada retira do texto constitucional dispositivo considerando relevante para a 
soberania, a segurança e o desenvolvimento nacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04134 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 301.  
Dê-se ao caput do art. 301 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 301. Considera-se empresa nacional Dispositivo Emendado:Art.301  
aquela constituída de acordo com as leis do Brasil e que aqui mantenha sua sede de direção." 
Justificativa: 
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A única definição cabível e adequada de empresa nacional, é a que está incluída na lei das 
Sociedades Anônimas, hoje consagrada internacionalmente.  
A redação proposta pela Comissão de Sistematização segue o caminho inteiramente contrário aos 
seus propósitos nacionalizantes. Isso porque estarão reduzindo o poder do Estado brasileiro e 
abrindo espaço para que estados estrangeiros exerçam o seu poder econômico e fiscal sobre as 
subsidiárias e empresas domiciliadas no exterior, que se encontram em território brasileiro.  
Quanto mais amplo o conceito de empresa nacional para incluir empresas controladas por acionistas 
estrangeiros, maior será o domínio jurídico e o poder fiscal do governo brasileiro sobre essas 
empresas. Por isso, não só os Estados Unidos, países da Comunidade Econômica Europeia insistem 
em descrever como “nacionais”, quaisquer empresas situadas em sua área de jurisdição política, a 
fim de maximizar sua jurisdição.  
A definição da Comissão de Sistematização habilitaria, por exemplo, os governos da Alemanha, 
França ou Itália, a cobrar das subsidiárias de suas empresas no Brasil o Imposto de Renda, e que 
hoje são isentas, pois teriam perdido o caráter de empresa nacional.  
Parecer:   
   O assunto da conceituação de empresa nacional é polêmico, mas apresentamos um novo enfoque 
para a problemática, no substitutivo. Neste novo conceito, a definição do ilustre autor corresponderia 
à que definimos como empresa brasileira de capital estrangeiro.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:04410 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- Dispositivo Emendado: Artigo 301  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 301, do projeto de Constituição.  
Art. 301 - 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. 
Justificativa: 
Esta redação satisfaz a necessidade de definição de empresa nacional sem incorrer em critérios 
subjetivos e é suficientemente abrangente.  
As definições que exigem integralidade de capital brasileiro ou impõem condicionantes subjetivas ao 
exercício do poder decisório brasileiro discriminam excessiva e desnecessariamente o capital 
estrangeiro criando graves desestímulos a entrada de tais capitais no País.  
Parecer:   
   A expressão "controle decisório e de capital" tem merecido a acolhida da grande maioria dos 
Constituintes. Preferimos acatar este consenso, e manter a expressão do Projeto no Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:04610 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se a redação do artigo 301 pela seguinte:  
"Art. 301 - será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais conceituações  
constantes desta Constituição, a pessoa jurídica constituída por brasileiros ou estrangeiros  
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domiciliados por mais de 10 anos no Território Nacional, e nele sediados, com capital não sujeito  
a ônus por financiamento externos, nem a remessa de juros, dividendos ou royalties para o exterior,  
por parte de qualquer dos acionistas.  
As fraudes serão punidas com a interdição dos estabelecimento e prisão na forma da lei". 
Justificativa: 
I – Trata-se em 1º lugar, de emenda aos artigos 29 e 3º, respectivamente dos Relatórios dos 
eminentes Constituintes Arthur da Távola e Marcondes Gadelha que, não aprovadas na VIII 
Comissão, transferiram-se a esta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa., 
o ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela redação que consta do atual 
ART. 301. 
Neste caso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto independentemente da 
sistematização, que será considerada posteriormente.  
II – Entretanto, mesmo considerada sob o ângulo da Sistematização, a redação do artigo 301 é 
totalmente inversa do conceito adotado, por exemplo, no estabelecido para Empresa Nacional 
Jornalística (ART. 400 e § 1º), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART. 324 
e § 1º) e ainda na intermediação de sociedades de capital estrangeiro, em serviços de assistência à 
saúde (ART. 349 § 4º).  
III – À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tornar compatíveis as 
matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de modo a tornar coerentes e uniformes as 
postulações no Projeto da Constituição.  
IV – Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradições frontais e que exigem 
esforço profundo, para atingir conceitos que reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes 
caminhos, todos sentem desejo de chegar. 
Quando houver contradição incontornável, entre duas formulações, cumprirá a Comissão de 
Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração do povo, manifestado nos programas dos 
partidos e na tradição das tendências do direito anterior; nos casos de uma formulação adota por 
várias comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é o critério que decorre do bom senso.  
V – O reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer reserva de mercado torna 
pacífico a sua instituição nacional. Houve proposições, neste sentido, em todos os partidos e há 
pronunciamentos públicos dos Senadores Virgílio Távora, Carlos Chiarelli, Jarbas Passarinho, da 
deputada Sandra Cavalcanti, entre outros. 
VI – O que é reserva de mercado? 
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e mercantil a favor de um 
setor de produtores, para que estes possam se desenvolver, sem a competição predatória de outras 
empresas dotadas de poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos. 
Constituem prática incluída na legislação de países ricos e pobres, inclusive nos Estados Unidos, e 
graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias. 
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia da reserva de mercado 
está na interdição de sua presença competitiva no setor. Para que essa interdição não se transforma 
numa ingenuidade, o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais reste a 
possibilidade de burlar o texto oficial.  
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que 
participantes do contrato social, mesmo minoritariamente possam conduzir as empresas, assim 
armados, a satisfazer os objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a este 
respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas “Las Corporaciones 
Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
VII – Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objetivos, impõe-se cortar o cordão 
umbilical que, porventura, ligue a empresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência 
negativa seja necessário resguardar.  
Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos acionistas. Isto constituiria um 
comportamento xenófobo.  
A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior, seja sob a forma de reserva 
de lucros, seja de financiamentos externos, expedientes que constituem os instrumentos para burlar à 
reserva de mercado.  
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes conceitos incluídos nos citados artigos 
401 § 1º, artigo 316 e § 1º e artigo 349 § 4º. 
VIII – Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancredo Neves: 
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“Cabe destacar que o capital estrangeiro será sempre bem-vindo – até porque indispensável ao 
nosso desenvolvimento – atenda a legislação e os interesses brasileiros.  
Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu Governo toda ênfase do desenvolvimento estará 
apoiado no fortalecimento da empresa privada brasileira”.  
Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de Abílio Diniz, São Paulo, 
publicadas nos jornais de 08/10/84 e com empresários no Rio de Janeiro, nos jornais 05/11/84. 
Parecer:   
   Através das opiniões de grande número de Constituintes, consubstanciados nas suas Emendas, 
alteramos o conceito de Empresa nacional e criamos, no substitutivo, um novo conceito: a empresa 
nacional de capital estrangeiro.  
A Emenda do ilustre Constituinte foge ao novo enfoque.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 301  
Dê-se ao parágrafo 2o. do Artigo 301, a seguinte redação:  
Artigo 301 - § 2o. As empresas nacionais terão preferência no acesso aos incentivos e  
créditos públicos subvencionados e no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
Sem alterar o teor do parágrafo, pretendeu-se conferir-lhe um texto mais preciso e completo. 
Parecer:   
   Na emenda o termo "incentivos" é demasiadamente vago. O tratamento preferencial às empresas 
nacionais no fornecimento de bens e serviços ao poder público é totalmente justificável. O acesso 
preferencial a créditos subvencionados deve ser objeto de legislação ordinária. Pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:04991 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Artigo 301  
O art. 301 passa a ter a seguinte redação:  
"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." 
Justificativa: 
No relatório está dito que o texto ao art. 307 do Anteprojeto tem origem no art. 3° (caput) do 
Anteprojeto da VI Comissão. No entanto, o texto publicado não confere. O texto exato do art. 3° é o 
que aqui se propõe, como medida de adequação.  
Parecer:   
   A expressão "controle decisório e de capital" tem merecido a acolhida da grande maioria dos 
Constituintes. Preferimos acatar este consenso, e manter a expressão do Projeto  
no Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:05192 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 301: 
Justificativa: 
O dispositivo conflita com os conceitos sobre a matéria emitida nos artigos 5° – Inciso II e 6º e incisos, 
10, incisos II e VII, do que consta do texto sobre Ciência Tecnologia e outros registros deste 
Anteprojeto. 
Além, é obvio, ser um conceito que atinge a soberania, interesses e segurança nacionais. 
Parecer:   
   A emenda apresentada retira do texto constitucional dispositivo considerando relevante para a 
soberania, a segurança e o desenvolvimento nacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05226 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
  EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se o art. 301, pela seguinte:  
Art. 301 - A lei, tendo em vista as prescrições desta Constituição, conceituará os  
requisitos para a empresa ser considerada nacional. 
Justificativa: 
O Parágrafo único do art. 15 do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte determinou a 
compatibilização das disposições aprovadas nas Comissões.  
Compatibilizar é eliminar o contraditório e optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, 
como previsto na maioria das comissões, pois é do entendimento da maioria que há de resultar o 
texto constitucional.  
Reconhece o eminente Relator: O Deputado Constituinte Bernardo Cabral em sua apresentação do 
Anteprojeto: 
“Quando determinada matéria foi tratada diversamente ou não, por mais de uma Comissão, decidiu-
se pela consagração do texto que mais se adequar à realidade do momento brasileiro. 
Trata-se de um critério objetivo que não envolve nenhum juízo de valor do Relator, quanto ao texto 
eventualmente não aproveitado, por isso mesmo, seus méritos poderão ser alvo de adequada 
apreciação, inclusive nesta Comissão, pelo caminho próprio de emendas” 
Por estas palavras, V. Exa. estabelecem um critério pessoal de seleção dos textos, escusando-se de 
optar pelo objetivo de maior alcance social e econômico, como previsto na maioria das comissões, 
para eleger o conceito pessoal de adequação ao que, ao meu ver, é a realidade do momento 
brasileiro.  
Ora, “a realidade do momento brasileiro” teria de ser a que estaria espalhada nas tendências 
manifestas da maioria das comissões. 
A maioria das comissões não sintonizou, em suas tendências, com a dominante nas Comissões de 
“Princípios Gerais da Ordem Econômica”, e da Ciência e Tecnologia, onde ocorreram irregularidade e 
flagrantes desobediências às normas regimentais, provocando, em ambos, recursos regimentais por 
parte de seus integrantes.  
A maioria das comissões optou, visivelmente, nos seus textos, pela proteção, sem restrições, a 
empresa nacional poupando-a da concorrência corrosiva do poder econômico internacional, 
preocupação que, não apenas é objetivo dos programas de todos os partidos políticos com 
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representação nesta Assembleia, como é também preocupação das assembleias gerais das Nações 
Unidas, conforme se vê das publicações de seu Conselho Econômico, como por exemplo, “Las 
Corporaciones Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1974. 
Em relação  ao partido majoritário, é conveniente nesta hora de tantas infidelidades, recordar este 
trecho do Programa.  
“O PMDB entende que um requisito essencial para a democratização é a transferência para o País 
dos centros de decisão econômica, hoje parcialmente localizados no exterior.  
Isto implica em mudança na ação do Estado com relação ao capital estrangeiro. Em termos 
imediatos, impõe-se limitar a liberdade que desfrutam as empresas multinacionais em nosso País. É 
preciso criar mecanismos que impeçam a compra de empresas nacionais por estrangeiros”.  
Contrariamente, aos programas partidários, a Comissão de Ordem Econômica definida como 
empresa nacional, qualquer empresa com sede no país.   
Para fugir desse escárnio aos interesses do povo brasileiro, o senhor Relator adotou uma definição 
que é apenas um arremedo daquela e contraria totalmente as conceituações formuladas, por 
exemplo, no art. 355, § 4º, in verbis: 
“Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País”.  
Também no art. 406, § 1º, nestes termos: 
“É vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas ou 
de radiodifusão, exceto a de partidos políticos e  de sociedades de capital exclusivamente nacional”. 
Ainda no art. 324, assim explicitando: 
“Os proprietários, armadores e comandantes de navios, nacionais, serão brasileiros.  
§ 1º - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu capital deverá pertencer a brasileiros, em 
percentual definido em lei”.  
Em que ficamos? 
O que será empresa nacional nesse Anteprojeto? 
Na definição contida no art. 377, ao contrário das supramencionadas, empresa nacional será “a 
pessoa jurídica construída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter 
permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas no País”. Vale dizer: o gerente de uma empresa estrangeira, domiciliado no País, com 
sua datilógrafa que também pode ser estrangeira e com o capital de um cruzado constitui uma 
“empresa nacional”, para gozar de todas as vantagens, inclusive de acesso aos créditos públicos 
subvencionados. O resto dos recursos financeiros, a multinacional colocará à disposição de seu 
gerente, mediante empréstimo, ou operação equivalente.  
Como se vê, o senhor Bernardo Cabral apenas vestiu uma calça verde amarela nas empresas 
estrangeiras para transformá-la em nacionais.  
Se esse conceito prevalecer na Assembleia Nacional Constituinte, criará uma crise nacional, pois, 
sem dúvida, nem o povo, nem as Forças Armadas, nesta altura do amadurecimento político existente, 
conformar-se-ão com semelhante atentado à soberania nacional.  
Se não existe espaço nesta Assembleia Nacional Constituinte para definir uma empresa nacional, 
como aquela que é constituída de brasileiros e estrangeiros residentes em caráter definitivo no País e 
com capital nacional, sem vinculação de qualquer natureza, as empresas estrangeiras, então será 
preferível que se transfira à lei ordinária a tarefa dessa definição que é vital para a emancipação 
econômica de nossa Pátria. 
Parecer:   
   O novo enfoque que fizemos constar, no substitutivo, para a empresa nacional, aparentemente 
conta com o respaldo e o consenso da maioria dos Senhores Constituintes. De forma que não 
podemos acatar a abordagem do nobre Autor da Emenda.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:05279 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo a substituir: Art. 301 (caput)  
Dê-se ao "caput" do Artigo 301 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 301 - Será considerada empresa nacional, a pessoa jurídica constituída sob as leis  
brasileiras com sede e controle de capital votante no País. 
Justificativa: 
O dispositivo que pretendemos alterar tem a seguinte redação: 
“Art. 307 – Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica e com sede no País, cujo controle 
decisório e de capital 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.”  
A alteração preconizada se justifica plenamente, sobretudo porque a soberania se exerce e preserva 
na submissão das empresas à lei brasileira. A exigência de que também se encontre no País o 
controle do capital completa a sujeição da empresa e da sua direção efetiva ao controle jurisdicional 
brasileiro e à sua direção efetiva ao controle jurisdicional brasileiro e à sua conformidade aos 
objetivos e políticas nacionais aplicáveis.  
Parecer:   
   O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes  
formas de tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas 
nacionais. Parece correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle 
decisório e de capital esteja em mãos de brasileiros.  
Por outro lado fica claro que o conceito de "nacional" não deve ser estendido a questões de domicílio 
legal.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:05281 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo a substituir: caput do art. 301  
Dê-se ao "caput" do artigo 301 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital votante esteja, em caráter exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País, ou por entidades de direito  
público interno." 
Justificativa: 
O dispositivo que pretendemos alterar está assim redigido: 
“Art. 301 – Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, 
cujo controle decisório e de capital 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.” 
Entendemos que o controle no País há de ser definido a partir do capital volante. Assim, a fim de não 
inibir a democratização do capital das empresas (vide artigo do Anteprojeto que prevê até a 
participação dos empregados através de ações no capital das empresas), a definição de empresa 
nacional se dará pelo capital volante, suprimindo-se a expressão “permanente”, posto que 
injustificável diante da dinâmica da vida empresária.  
Parecer:   
   O texto proposto garante aos domiciliados no país os benefícios advindos das subvenções, 
incentivos ou outros instrumentos de promoção da atividade econômica, constantes dos planos  
e programas de desenvolvimento nacional.  
No entanto, para que essas vantagens sejam restritas a brasileiros, a nacionalidade dos titulares do 
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controle deverá estar expressa no texto.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05284 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO A SUBSTITUIR: Art. 301 e seus parágrafos  
Dê-se ao art. 301 e seus dois parágrafos a seguinte redação: A lei não discriminará contra o  
capital estrangeiro, que se investir no Brasil.  
Admitem-se critérios estabelecidos em lei, que confiram preferência às empresas com capital  
nacional votante majoritário na concessão de incentivos fiscais, na obtenção de empréstimos de  
bancos ou agências governamentais e no fornecimento de bens e serviços às entidades de direito 
público.  
§ 1o. - Lei complementar definirá os parâmetros e critérios de avaliação para definir conceito de 
empresa com capital votante majoritariamente nacional.  
§ 2o. - A mesma lei disporá sobre o regime de entrada, registro e saída de capitais estrangeiros  
que se investirem no Brasil, bem assim regulará as remessas de seus valores para fora do País. 
Justificativa: 
Tarefa árdua e virtualmente impossível é tentar definir, em termos constitucionais o que seja (ou não 
seja) empresa nacional. Todas as alternativas oferecidas até agora contém imperfeições insanáveis, 
as quais, por si, desaconselham sua consagração no texto constitucional, que deve ser, pelo menos, 
duradouro e de aplicação universal. (Na verdade, algumas das definições oferecidas até aqui deixam 
portas escancaradas à fraude e à simulação. Outras fariam o paraíso dos “testas-de-ferro”, elevados 
por esses textos à textos à categoria constitucional.)  
Pode-se e deve-se questionar, de fato, se tal definição é matéria constitucional, ou se deve ser 
deixada à legislação complementar ou ordinária, mas afeiçoável a circunstâncias mutáveis, tais sejam 
os interesses do balanço de pagamentos brasileiros; ou a conveniência de estimular certos tipos de 
atividade; ou o desejo de concentrar recursos em áreas ou regiões de desenvolvimento intensivo;  ou 
ainda, de criar centros de atividades voltadas para o comércio exterior. Definições demasiado rígidas 
poderiam criar dificuldades específicas, em cada um dos casos citados, além de outros citados, além 
de outros que, por certo, surgirão.  
No nosso modo de ver, três são os princípios essenciais a permanentes, esses, sim, a incluir na 
Constituição, a saber: 
(a) o princípio da não discriminação; todo capital que se investir no Brasil para fins lícitos e sob o 
império da lei brasileira, deve ser benvindo, para atuar dentro dessa mesma lei;  
(b) a preferência às empresas de capital votante majoritariamente nacional – definido em lei 
complementar – no acesso a financiamentos subsídios, fornecimentos ao governo, etc.  
(c) por fim, a fixação em lei do regime de entrada, registro, permanência e saída de capitais e valores.  
Estes três princípios estão consagrados, respectivamente, no caput da nova redação dada ao art. 301 
e aos parágrafos que se lhe acrescentam. Convêm notar quanto no último aspecto, que o estatuto do 
capital estrangeiro está em vigor no Brasil desde 1962 (Lei nº. 4131/62). Sob esse regime, o País 
recebeu capitais, viu lucros reinvestidos ou remetidos aos seus legítimos donos, desenvolveu 
atividades industriais, comerciais e de serviços – fruto da presença simultânea, sob regras 
conhecidas e estáveis, de capitais nacionais, públicos e privados, e de origem estrangeira. A 
estabilidade das regras, todos reconhecem, por um dos fatores do progresso realizado.  
A emenda ora oferecida visa, também, como fica evidente, a fortalecer o capital privado nacional, 
sem estabelecer reservas de mercado ou colocar sob suspeita quem aqui deseja investir.  
Parecer:   
   A Emenda proposta trata de investimentos de capital estrangeiro, assunto definido em artigo 
subsequente. Apresenta portanto, erro material e está, também, em desacordo com a essência do 
Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:05307 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA, para adequação  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 301  
O Artigo 301 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede do País,  
cujo controle decisório e de capital votante esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, 
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou por entidades de direito público 
interno'. 
Justificativa: 
É evidente que a elevação ao texto constitucional da definição de empresa nacional serve ao 
propósito de resguardá-la de distorções prejudiciais ao seu controle por agentes da economia 
brasileira. De outra forma, não teria qualquer sentido tratar a matéria na Constituição, como cuidou 
agora o legislador constituinte.  
Emenda pretende não deixar qualquer dúvida sobre a essência da definição, de modo a entender-se 
a empresa brasileira como um patrimônio de brasileiros, daí a necessidade de que o controle 
acionário votante e, portanto, decisório, se encontre em mãos de brasileiros.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.  
Parecer:   
   A modificação proposta atende, em na essência, os motivos propostos pelo legislador na definição 
de empresa nacional, resguardando-a de quaisquer distorções prejudiciais ao seu controle por 
agentes econômicos não brasileiros.  
Pelos razões expostas, justifica-se a presente emenda, no que concerne a inclusão de "brasileiro", no 
texto.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05368 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO TEXTO DO PROJETO DO  
RELATOR, PARA ADEQUAÇÃO DO ART. 301.  
Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 301 - Empresa Nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída por  
acionistas brasileiros, na forma da lei, com sede no País, cujo controle decisório e de capital  
pertença a brasileiros." 
Justificativa: 
É intenção da ANC assegurar a nacionalidade da economia, a adoção da proposta permitirá afastar 
todas as dúvidas que suscitam na matéria.  
Parecer:   
   De fato, com vistas a atender aos interesses nacionais, necessário se torna explicitar no dispositivo 
constitucional que trata da empresa nacional a titularidade de brasileiros no controle decisório e de 
capital desse empreendimento.  
Não se pode, por outro lado, na conceituação de empresa nacional, omitir a possibilidade do controle 
estar sob a titularidade de pessoa jurídica de direito público interno, o que ocorreria com a plena 
adoção da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:05374 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO,  
REFEENTE AO ART. 301.  
Suprima-se do "caput do Art. 301 do Projeto de Constituição a preposição "e" entre as palavras 
decisório e de capital. 
Justificativa: 
Ressalta, de logo, a necessidade imperiosa de retirar do texto da norma disposta no artigo 301, a 
palavra “e” para que se obtenha a verdade perseguida pelo Constituinte.  
Na realidade, o que se quer é que a empresa nacional seja aquela cujos detentores do controle 
decisório do capital se constituam de pessoas físicas domiciliadas no País, quer esse controle se dê 
de modo direto, quer de modo indireto.  
Com a redação do Artigo 301, sem aquela palavra ter-se-á a exata extensão do conceito que se lhe 
quer emprestar: o controle decisório de capital sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 
domiciliadas no País ou de entidades de direito público interno, significa que essas pessoas ou 
entidades terão a maioria de capital votante de empresa nacional, do que decorre, necessariamente, 
que terão o poder de decisão. Por estar razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.   
Parecer:   
   O controle de capital corresponde a apenas um aspecto entre o conjunto de variáveis significativas 
que determina o controle efetivo de um empreendimento por nacionais.  
Assim, desempenham importância básica para esta demarcação as questões relativas ao controle do 
processo tecnológico e do acesso ao mercado.  
Nesse sentido, a emenda, ao propor a supressão da preposição "e", restringe o alcance e a 
efetividade que se procura alcançar com a conceituação proposta para a empresa nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05408 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IX, CAPÍTULO II,  
SEÇÃO I  
Na Seção I, DA SAÚDE, inclua-se:  
Art... - As atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção de insumos  
e equipamentos essenciais para a saúde, subordinam-se à política nacional de saúde e são  
desenvolvidas sob controle estatal, com prioridade para os órgãos públicos e empresas nacionais 
com vistas à preservação da soberania nacional. 
Justificativa: 
Os setores vitais para a sobrevivência do país devem ser mantidos sob rigoroso controle nacional.  
Parecer:   
   O conteúdo da proposta foi aproveitado em grande parte pelo Relator, embora com outra redação.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05734 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 301 e seus §§.  
- O Artigo 301 do Projeto de Constituição terá a seguinte redação:  
Art.301 - 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 
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País, ou por entidades de direito público interno.  
- Suprimir o § 2o. do Artigo 301 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A supressão da palavra "decisório" visa a evitar uma redundância, visto que o controle do capital 
implica no controle decisório. 
Quanto à supressão do § 2º do Artigo 301, consideramo-lo um detalhamento apenas, que será mais 
adequadamente tratado pela Lei referida no § 1° que passa a ser Parágrafo Único, em consequência 
dessa supressão. 
Parecer:   
   O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Não parece adequado suprimir o parágrafo 2o. do art. 301 - controle decisório não é consequência 
necessária do controle de capital.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05990 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, no Título VIII, Capítulo I,  
após o art. 300, o seguinte artigo; que será o 301, renumerando-se os seguintes:  
"Art. 301 A lei estabelecerá incentivos para empresas que empreguem jovens sem experiência  
anterior de trabalho." 
Justificativa: 
A emenda é autoexplicativa. Procura colaborar para a solução do sério problema do primeiro 
emprego. Jovens não conseguem emprego porque não têm experiência, e não conseguem 
experiência porque não se consegue empregar.  
Parecer:   
   A experiência a jovem, antes do primeiro emprego, tem si do conseguida através de estágios, 
cursos técnicos profissionalizantes e outros mecanismos largamente reconhecidos pelo  
sistema empresarial do país.  
A instituição de incentivos para estimular emprego de jovens com o objetivo de dar-lhes experiência, 
além de revestir-se como inoportuna, não atende às formalidades para ser considerada como norma 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06079 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: caput do Art. 301.  
O Art. 301, em seu Caput, passa a ter a seguinte redação.  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja em caráter permanente, exclusivo incondicional sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, domiciliadas no País, ou por entidades de 
direito público interno. 
Justificativa: 
Pelo expresso na redação do referido artigo, se um estrangeiro, com residência ou domicílio no País, 
ainda que transitórios, detiver o controle de administração de uma empresa, esta será considerada 
pessoa jurídica nacional.  
Este fenômeno, talvez não previsto pelo Substitutivo, desfigura a plena nacionalidade da empresa 
jurídica brasileira. 
Inadmite-se, pois, que possa ser considerada nacional empresa cujo controle escape às mãos dos 
brasileiros, mesmo que naturalizados.  
Os institutos do domicílio e residência, isoladamente, desconstituem-se parâmetros ideais para a 
caracterização da empresa nacional.  
Faz-se mister, portanto, a presença da nacionalidade brasileira na pessoa controladora, em 
comunhão com o domicílio e residência permanentes. 
Parecer:   
   A modificação proposta atende, em sua essência, os objetivos propostos pelo legislador na 
definição de empenho nacional, resguardando-a de quaisquer distorções prejudiciais ao  
seu controle por agentes econômicos não brasileiros.  
Pelas razões expostas, justifica-se a inclusão do termo "brasileiros", no texto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 301  
"Art. 301 - ................................  
............................................  
§ 3o. - À lei estabelecerá incentivos para as empresas que empreguem jovens sem 
experiência anterior de trabalho." 
Justificativa: 
A presente redação procura colaborar para a solução do sério problema do primeiro emprego.  
Não se consegue emprego porque não tem experiência, mas também não se consegue experiência 
sem se empregar.  
Ademais é preciso absorver a grande mão-de-obra, a qualquer custo, através de incentivos ou não, 
sob pena de sérios riscos para toda a comunidade.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar à orientação predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:06668 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 301, relativo à Ordem  
Econômica e Financeira, do Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo:  
" § 3o. - A lei projetará a pequena e micro empresas concedendo-lhes tratamento e estímulos  
especiais, de acordo com a lei, no caso de falência e concordata, podendo atribuir-lhes  
isenções ou imunidades tributárias." 
Justificativa: 
Temos que garantir um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, uma vez que o 
próprio mercado age e forma desigual, levando, na maioria das vezes, grande número desses 
empresários a dificuldades instransponíveis. A lei de concordata e falência não favorece em nada 
esse setor da economia, que, por intermédio da correção monetária, fica impedido de recorrer a um 
direito legítimo inerente àqueles que enfrentam dificuldades econômicas, em função da própria 
política do governo.  
Parecer:   
   O tratamento diferenciado e favorecido às empresas de pequeno porte, no campo tributário, já está 
previsto no Projeto de Constituição, que define possibilidades de isenções e imunidades tributárias, 
inclusive. Todavia, estender esses estímulos aos casos de falência e concordata contraria a própria 
nação de eficiência que, necessariamente, deve estar embutida na política de estímulos e incentivos 
setoriais.  
Acreditamos, ainda, que o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte deva estar 
explicitado nos princípios da ordem econômica, na forma do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06761 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
Redação atual  
"Art. 301. Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital 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."  
Proposta  
"Art. 301. A lei estabelecerá condições para a pessoa jurídica ser considerada empresa nacional  
e especificará os casos em que o capital deva pertencer majoritariamente ou exclusivamente a  
brasileiros." 
Justificativa: 
Não se afigura conveniente incluir, em texto constitucional, o conceito de “empresa nacional”. Ele 
poderá variar, no tempo, segundo os interesses e as possibilidades nacionais. Daí, ser preferível 
deixar a matéria para a lei ordinária, que procuraria sempre atender às condições da época, em 
confronto com aqueles interesses e possiblidades.  
Parecer:   
   A opinião do ilustre Autor da Emenda não encontra respaldo na grande maioria de sugestões 
trazidas a este Relator, inclusive com as conclusões das comissões temáticas.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:07120 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 142  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 301 e ao seu parágrafo 2o. do Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte  
redação:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de brasileiros ou de entidades de direito público interno.  
§ 1o. - ...............................  
§ 2o. - As empresas nacionais terão preferência no acesso a créditos públicos e no fornecimento de 
bens e serviços ao poder público." 
Justificativa: 
Emenda que visa compatibilizar o espírito da norma com a constante do Artigo 302, que admite a 
participação do capital estrangeiro em caráter de complementariedade.  
Parecer:   
A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:07495 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   DISPOSIÇÃO EMENDADO: Artigo 301  
Dê-se ao artigo 301 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 301 - Considera-se empresa de capital nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujos controles decisórios e de capital com direito a voto estejam, em caráter permanente,  
exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras,  
ou de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
A prevalecer a redação do Artigo 301, como está no Projeto de Constituição, “a contrário sensu” 
admite empresa atuando no Brasil sem que seja EMPRESA NACIONAL. Toda a empresa que atue 
no Brasil é, necessariamente empresa nacional, até para ser alcançada pelas leis brasileiras. 
Com esta Emenda resulta 

a) Toda a empresa constituída no Brasil é empresa nacional; 
b) A distinção, para determinados itens, foca estabelecida pela natureza do controle de capital 

com direito a voto e controle do poder de decisão, sendo que, nestas condições, a empresa 
terá a denominação de Empresa de Capital Nacional.   

Parecer:   
   A modificação proposta atende, em sua essência, os objetivos propostos pelo legislador na 
definição de empresa nacional, resguardando-a de quaisquer distorções prejudiciais ao seu  
controle por agentes econômicos não brasileiros.  
Pelas razões expostas, justifica-se a presente Emenda, no que concerne a inclusão do termo 
brasileiros, no texto.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 143  

 

   
   EMENDA:07528 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 301  
Passa a ter a seguinte redação a art. 301:  
Art. 301 - Empresa nacional é aquela que se constitui e tem sede no Brasil, com a forma legal  
de pessoa jurídica, cujo controle decisório e de capital votante esteja, em caráter permanente,  
exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras,  
ou de entidade de direito público interno". 
Justificativa: 
Uma nova redação para o Artigo 301 apresenta-se como algo indispensável para adequá-lo ao 
espirito que presidiu sua inclusão no texto constitucional. Busca-se, na verdade, conceder a proteção 
fundamental à empresa brasileira, na medida em que se estabelece distinção em relação à empresa 
estrangeira. Todavia, mantido como está, o Artigo 301 levaria empresas nacionais ao controle de 
sociedades estrangeiras, pela razão elementar de que bastaria ao alienígena, na execução desse 
projeto, fixar domicilio no Brasil. O oferecimento da presente emenda justifica-se, pois, para evitar 
essa deformação.  
Parecer:   
   O controle decisório e de capital por parte de brasileiros constitui, sem dúvida, condição 
fundamental para uma definição correta de empresa nacional.  
Cremos que a emenda traz contribuição importante ao Projeto de Constituição.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07901 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 301  
Acrescente-se ao Art. 301, após a expressão "de capital", a expressão "com direito a voto" e após  
"pessoas físicas" a expressão "e jurídicas". 
Justificativa: 
O acréscimo da expressão “com direito de voto” visa compatibilizar a regra deste artigo com aquela 
no artigo 314 onde o dispositivo que se propõe acrescentar está expresso. 
O acréscimo da expressão “e jurídicas” tem por escopo restabelecer a opinião de Comissão da 
Ordem Econômica, cujos integrantes, por maioria de votos decidiram pela redação com aquele 
acréscimo o qual foi sem razão suprimido na redação da Comissão de Sistematização. 
As alterações propostas são inteiramente pertinentes porque: 

a) A atual lei das sociedades anônimas permite sabiamente que o capital das empresas se 
componha de dois terços de ações preferenciais, sem direito de voto, e apenas um terço de 
ações ordinárias votantes, se forem nominativas. É um mecanismo perfeito que permite ao 
investidor minoritário controlar as decisões da sociedade sem que tenha que, para isto, 
subscrever na mesma a maioria do capital social. Multiplica assim a sua capacidade de 
investir controlando maior número de empresas com o capital de que dispõe, o que não 
aconteceria se tivesse que obrigatoriamente deter a maioria do capital social do 
empreendimento.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 144  

 

Tal mecanismo ainda permite que o investidor minoritário, se assim o desejar, tenha as suas ações, 
ordinárias ou preferenciais, sob a forma “ao portador” dinamizando-se o mercado de capitais pois é 
conhecida a preferência do investidor da Bolsa de Valores por essa forma de ação.  

b) A prevalecer a redação do artigo 301, sem as alterações aqui propostas a maioria das ações 
da empresa considerada nacional terão que ser nominativas, para que o controle fique 
comprovado, em um tratamento flagrantemente desigual e oneroso para o investidor nacional 
que, como se viu acima poderia perfeitamente controlar a sua empresa e caracteriza-la como 
nacional, sem ter que necessariamente deter a maioria de seu capital.  

c) Finalmente a faculdade de pessoas jurídicas domiciliadas no país serem acionistas de outra 
pessoa jurídica é forma consagrada no direito e na prática pelos grandes grupos 
genuinamente nacionais que controlam suas diversas subsidiárias através de uma célula 
mater. O restabelecimento da redação vitoriosa na Comissão da Ordem Econômica é, pois, 
impositivo para manutenção do status-quo que se tem revelado tão eficaz. 

Parecer:   
   A emenda não deve ser acolhida. O espírito do Art. 301 é o de assegurar tratamento preferencial à 
empresa nacional em suas relações com o Poder Público. Parece lógico que tal tratamento 
favorecido seja dado apenas a empresas cujo controle decisório e de capital esteja sob domínio de 
brasileiros.  
Trata-se ainda de impedir que, por formas indiretas, uma empresa com controle de capital em mãos 
de estrangeiros, seja considerada nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07954 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. Ao Projeto de Constituição Acrescente-se como § 3o. ao artigo 301, o seguinte 
parágrafo:  
Art. 301 - § 3o. O Estado dará prioridade na assistência creditícia e técnica às pequenas, médias e 
micro empresas. 
Justificativa: 
A experiência brasileira recente tem demonstrado, de forma inequívoca, o grande erro que 
representou o apoio prioritário que o Estado decidiu conceder, em forma de assistência técnica e 
creditícia, aos grandes empreendimentos, quer públicos, quer privados, seja pelos problemas 
ecológicos gerados, seja pela concentração de recursos financeiros em iniciativas que, 
proporcionalmente, empregam menos mão-de-obra.  
Essa circunstância significa um custo social muito elevado para o País, principalmente quando se 
trata de uma nação em desenvolvimento, como o Brasil, e quando muitos países chegaram 
facilmente à conclusão de que as pequenas, médias e micro empresas, num contexto de desemprego 
e de mudanças estruturais profundas na economia, têm conseguido revelar uma enorme capacidade 
de gerar empregos, situada em proporções acima da média.  
Entendemos que esse fato é o maior argumento para que as empresa de médio, pequeno e micro 
porte, instaladas em nosso País, passem a receber tratamento prioritário na concessão de 
assistências técnica e creditícia oficiais, e até mesmo usem o seu poder de pressão para exigir tal 
tratamento pelo poder público.  
O convencimento de que é preciso priorizar o papel dessas empresas decorre não apenas de sua 
importância para a geração de empregos, mas também do fato de que existe, hoje, uma consciência 
de que o papel estratégico desempenhado numa sociedade industrializada pelo capital como força 
produtiva passa a ser exercido, na sociedade informatizada, pela informação, pelo saber, pela 
criatividade, em que o fator humano é que, como força produtiva, decide a competividade de uma 
empresa.  
Parecer:   
   A emenda representa contribuição importante ao Projeto de Constituição. Merece acolhimento, com 
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as eventuais modificações que se fizerem necessárias para compatibilizá-la com o texto do Projeto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08002 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 301  
Dê-se ao art. 301 a redação seguinte:  
Art. - Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo controle do  
capital pertença a brasileiros e que tenha no território brasileiro a sua origem e o centro de  
suas decisões. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional, de modo como está apresentada no anteprojeto da Subcomissão 
de Princípios Gerais, não permite que se estabeleça qualquer distinção entre empresas 
multinacionais sediadas no Brasil e empresas genuinamente nacionais. Essa definição é muita ampla 
e dá margem a muita dificuldade da classificação. Uma empresa que possua 100% de seu capital nas 
mãos de estrangeiros se enquadraria facilmente nessa definição de “empresas nacional”. Uma 
definição tão ampla vai tornar difícil a aplicação da Lei de Informática e de qualquer outra política de 
apoio e incentivo à empresa nacional.  
A definição que sugerimos toma por base o controle de capital, um elemento que nos permite 
diferenciar objetivamente a empresa nacional da empresa estrangeira que opera no Brasil. Achamos 
por bem incluir na definição que a empresa deve ter a sua origem e o centro de suas decisões no 
Brasil. Como a legislação brasileira reserva certos setores da economia às empresas nacionais, faz-
se necessário que a definição seja restritiva para evitar que as leis brasileiras sejam burladas.  
Parecer:   
   O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes  
formas de tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas 
nacionais. Parece correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle 
decisório e de capital esteja em mãos de brasileiros.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08164 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   1o.) Acrescente-se o seguinte § 3o. ao Art. 301:  
Art. 301.....................................  
§ 3o. A organização e 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 ou às pessoas físicas  
domiciliadas no país.  
2o.) Acrescente-se a seguinte norma, em Disposições Transitórias:  
Art. - As atuais empresas, que não preencham os requisitos do art. 301, § 3o., ficarão  
impossibilitadas de qualquer expansão, assim entendida o aumento da área física de  
funcionamento dos estabelecimentos já existentes ou a criação de novos estabelecimentos. 
Justificativa: 
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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 – as 
multinacionais, por não possuírem motivação de ordem nacional ou local, agem por mero interesse 
econômico. Em muitas situações, desvirtuam e tumultuam o mercado e a economia dos países, com 
prejuízos imprevisíveis.  
Como exemplo, basta observar-se o que está ocorrendo em alguns setores comerciais e de serviços 
onde existe uma estrutura nacional competente, competitiva e responsável. É o caso de 
supermercados.  
Esta emenda pretende defender, da investida de organizações multinacionais, o setor de 
comercialização, a nível varejista, de bens e mercadorias, definidas em lei, como de uso e consumo 
popular.  
É preciso evitar a invasão estrangeira nesse setor pois, inicialmente, elas se presentam como se 
fossem vantajosas mas, depois de estabelecidas, revelam o seu apetite voraz.  
Note-se que o Terceiro Mundo já está legislando para essas atividades, como se constata na 
Colômbia, Gana, Índia, Malásia, Líbia e Quênia. Também o México e o Canadá oferecem restrições à 
participação estrangeira em suas economias. 
Estou certo de que, para o próprio benefício da economia brasileira, a Constituinte deverá fixar 
normas claras de proteção aos nacionais que se dedicam a esse ramo de atividades.  
Parecer:   
   No tocante a incentivos e regulamentações da atividade econômica, a Constituição deve se limitar a 
normas gerais. Por sua natureza específica as sugestões apresentadas não constituem  
matéria constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08494 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 301 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 301.- Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório 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". 
Justificativa: 
A supressão da expressão “e de capital” será benéfica para o Brasil pois não veda investimentos 
estrangeiros, resguardando, o controle decisório.  
Parecer:   
   A emenda apresentada se coaduna com o atual proposito de simplificar a redação do projeto 
constitucional.  
No entanto, ao excluir o controle de capital, permite uma abertura ao capital estrangeiro não prevista 
nos objetivos do legislador.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08565 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 301 do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se um § 3o. ao artigo 301 do Projeto de Constituição nos seguinte termos:  
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"§ 3o. - A Lei regulará o limite de áreas para aquisição de propriedade rural por  
estrangeiros". 
Justificativa: 
A presente emenda visa delimitar através de futura legislação ordinária, os direitos do estrangeiros, 
no que respeita à aquisição de imóveis rurais, visando o fortalecimento do empresariado nacional.  
Parecer:   
   Ao definir a empresa nacional, o projeto de constituição cria as regras gerais de funcionamento da 
economia para as atividades do capital externo.  
Por essa razão, não há motivo para inclusão, no texto constitucional, da Emenda em tela.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08801 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o Art. 301 e seus parágrafos,  
adotando-se a seguinte redação:  
Art. 301 - Empresa nacional é aquela cujo controle de capital esteja permanentemente em  
poder de brasileiros e que constituída e com sede no País, nele tenha o centro de suas decisões.  
§ 1o. - As empresas em setores aos quais a tecnologia seja fator de produção determinante,  
somente serão consideradas nacionais quando, além de atenderem aos requisitos definidos neste 
artigo, estiverem, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sujeitas ao controle tecnológico 
nacional. Entende-se por controle tecnológico nacional o exercício, de direito e de fato, do poder para 
desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e de processo de produção. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   O parágrafo 1o., da emenda não pode ser aceito, pelas óbvias dificuldades em definir, de modo 
inequívoco, os setores em que a tecnologia seja fator determinante. A nível constitucional deve-se 
definir regras gerais como, por exemplo, o controle decisório. Casos em que o domínio da tecnologia 
possa restringir o controle decisório constituem situações particulares, que devem ser objeto de 
legislação ordinária.  
O conteúdo do "caput" do artigo, na forma proposta pela emenda, é adequado. Parece correto que 
sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de capital esteja 
em mãos de brasileiros.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08965 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 301 e seus parágrafos do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O art. 301 dispõe 
"Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no país, cujo controle 
decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade 
direta ou indireta de brasileiros ou por entidades de direito público interno". 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 148  

 

Como diz o Professor UMBERTO LEANZA, da Universidade Naval de Nápoles, a nacionalidade das 
sociedades indica tão-somente a existência de uma conexão entre a sociedade e determinado 
ordenamento jurídico, de que deriva a sujeição de tais entes ao direito material que nele vigora 
(Novissimo Digesto Italiano, verbete Societa Straniera). Em outras palavras, sociedade nacional é 
sociedade regida pelo direito nacional; e sociedade estrangeira é sociedade regida pelo direito 
estrangeiro.  
Ao definir empresa nacional como a pessoa jurídica sob controle de pessoas físicas domiciliadas no 
País, etc., o Projeto renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei brasileira, a existência e o 
funcionamento das sociedades que, embora constituídas no Brasil e com sede no território brasileiro, 
estejam sob o controle de capital estrangeiro. De acordo com tal orientação, uma sociedade anônima, 
por exemplo, organizada de acordo com a lei brasileira, com sede e direção no Brasil, não mais será 
regida pela lei brasileira, se o controle decisório de tal sociedade estiver em mãos de pessoas 
domiciliadas no exterior. Fica-se, porém, sem saber qual será o direito a ela aplicável, para reger as 
relações entre os acionistas e destes para com a sociedade ou para regular o seu funcionamento, 
como, por exemplo, no que diz respeito à organização e publicação das demonstrações financeiras, 
realização de assembleias, direitos dos acionistas minoritários brasileiros, etc., 
A tendência dominante hoje no campo internacional está em os Estados conferirem uma abrangência 
maior aos conceitos de residência, domicilio e nacionalidade das pessoas jurídicas, com o objetivo de 
aumentarem seus vínculos com situações extraterritoriais sobre as quais possam exercer o seu 
poder.  
De fato, grande número de questões que têm surgido ultimamente na área de relações econômicas, 
fiscais e financeiras internacionais decorre do fato de os Estados procurarem alargar o alcance 
extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que suas normas jurídicas venham atingir 
pessoas, faros e negócios fora de suas fronteiras.  
O Projeto da Comissão de Sistematização, no que diz respeito à definição de empresa nacional, 
segue um caminho oposto ao que se observa hoje no mundo. Ao negar a empresas organizadas no 
País a condição de nacionais brasileiras, se o seu controle acionário pertencer a residentes ou 
domiciliados no exterior, o Projeto diminui as conexões do Estado brasileiro com essas empresas, 
aumentando assim as conexões delas com o país onde estão domiciliadas suas matrizes. Na medida 
em que essas subsidiárias perdem a nacionalidade brasileira, os países de domicílio das matrizes 
podem passar a exercer sobre elas determinada influência econômica, que a nacionalidade brasileira 
obstaculizava.  
Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da definição de empresa nacional pelo Projeto, poderiam 
tributar os lucros das subsidiárias, no Brasil, de empresas lá domiciliadas, ainda quando tais lucros 
não fossem distribuídos, pois, pela lei americana, a sistemática do deferimento do imposto só se 
aplica aos lucros auferidos no exterior por empresas de outros países.  
Concluindo, entendemos inadequada a definição de empresa nacional, como consta do anteprojeto. 
Inadequada a contrária aos mais legítimos interesses nacionais, porque limita o exercício da 
soberania da Nação brasileira. Demais , tal definição é estranha ao texto de uma Constituição, não 
encontrando paralelo na lei fundamental de outros países. A persistir o propósito de inserir na Magna 
Carta o conceito de empresa nacional, a única definição aceitável é aquela adotada na lei das 
sociedades anônimas, sufragada pela doutrina internacional, ou seja, a que considera sociedades 
brasileiras as  organizadas em conformidade com a lei do Brasil e que têm no País a sede de sua 
administração.  
Parecer:   
O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Por outro lado fica claro que o conceito de "nacional" não deve ser estendido a questões de domicílio 
legal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09000 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 301, § 1o.  
Dê-se ao art. 301 e seu parágrafo primeiro "Art. 301 - É considerada empresa nacional,  
para todos os fins de direito, aquela cujo capital pertença a brasileiros e que, constituída com sede  
no País, nele tenha o centro de suas decisões e controle do processo tecnológico".  
§ 1o. - Haverá reserva de mercado a empresas nacionais em setores estratégicos da economia,  
tais como informática biotecnologia, mecânica de precisão, química fina e outros definidos em lei. 
Justificativa: 
A conceituação torna mais precisa a forma da empresa nacional, evitando manobras e subterfúgios 
legais visem burlar, por parte das multinacionais a proteção das empresas genuinamente nacionais, 
bem como explicita o conceito de reserva de mercado em setores estratégicos.  
Parecer:   
A emenda é adequada no tocante ao "caput" do Art. 301. Sem dúvida é importante caracterizar 
adequadamente a empresa nacional, visto que aqui se busca identificar aquelas empresas  
que devam ter tratamento preferencial por parte do Poder Público. Controle decisório e controle de 
capital são itens fundamentais nessa caracterização.  
Por outro lado não parece correto especificar, no texto constitucional, aqueles setores da economia 
que devam receber proteção temporária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09386 PARCIALMENTE APROVADA 
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 - da ordem econômica e financeira, capítulo I  
Art. - As empresas estrangeiras atualmente autorizadas a operar no País terão prazo, fixado  
em lei, para que se transformem em empresas nacionais.  
Parágrafo único - Só se considerará empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo 
controle de capital pertença a brasileiros. 
Justificativa: 
Uma das características mais marcantes do subdesenvolvimento é a notória escassez de recursos 
para o financiamento de atividades essenciais à promoção de bem-estar da população e para o 
crescimento da economia. As instituições financeiras, nesse particular, desempenham papel da maior 
importância.  
Nos últimos tempos verificou-se uma insensata elevação das taxas de juros.  
As falências e as concordatas multiplicaram-se pelo País. As empresas produtivas apresentam 
perigosos índices de endividamento. Enquanto isso, os bancos e as financeiras fazem-se surdos às 
necessidades desses empreendimentos e continuam vorazes em seus lucros, manifestando o desejo 
de perpetuar uma situação marcadamente insustentável perante todo o esforço da Nação em superar 
essas graves dificuldades.  
Parecer:   
   A emenda traz contribuição importante, ao conceituar, como empresa nacional, aquela cujo controle 
de capital esteja em mãos de brasileiros. Por outro lado a empresa estrangeira, cuja atuação seja 
devidamente disciplinada, pode trazer contribuição positiva ao crescimento econômico do País.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09542 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 301 e seus parágrafos Substitua-se o art. 301 e seus parágrafos  
pela seguinte redação:  
"Art. 301. A lei não discriminará, pela sua nacionalidade de origem, o capital que se investir  
no País, mas poderá regular o seu acesso a financiamentos subsidiados ou estabelecer vantagens e 
incentivos fiscais e outros benefícios, de modo a fortalecer e dar melhores condições de 
competitividade ao capital nacional." 
Justificativa: 
O artigo a substituir pretende uma tarefa quase impossível definir de modo satisfatório, em termos 
constitucionais, o que seja “empresa nacional”. Esse conceito abrange, em sentido lato, toda empresa 
constituída no País, sob as leis brasileiras, e, portanto, sob o império da soberania nacional. Em 
sentido limitado, “empresa nacional” seria apenas aquela cujo controle estivesse em mão de pessoas 
físicas nacionais, ou que domiciliadas.  
Este último conceito contraria a evolução da empresa, sua constituição, e os elementos que, de fato, 
caracterizam o empreendimento econômico. Longe vão os dias em que as empresas eram sociedade 
de pessoas, solidárias nas responsabilidades contraídas pela empresa no curso de sua vida. À 
medida em que os negócios evoluíam, e as responsabilidades se tornavam mais graves sociedade 
limitada, procurava configurar, justamente, a limitação da responsabilidade de sócios ao valor do 
capital subscrito por cada um (a Ltda. brasileira, a SRL portuguesa, a G.m.b.H alemã).  
Depois, as sociedades mercantis passaram a ser não mais associações de pessoas de capitais. 
Estes, por sua vez, eram representados por partes ou ações (a S.A. brasileira, a SpA Italiana, a 
Corporation americana, a A G. alemã, etc). A democratização do capital das empresas, e sua 
subscrição por números cada vez maiores de acionistas-investidores (e não necessariamente 
acionistas-empresários) determinou a criação de instrumentos de fácil negociação. Primeiro, criaram-
se títulos múltiplos representativos de parcelas variáveis do capital social; e, depois, criando ações 
simplesmente “esculturais”, que não existem materialmente, mas, apenas, como um dado registrado 
nos computadores do emitente, ou dos bancos, ou dos custodiantes ou intermediantes. Isso é prática 
usual, também ao Brasil.  
Os negócios, na atualidade, giram em torno de maiorias cada vez menos concretas e conhecidas de 
titulares das partes do capital. E, quanto mais arraigado o princípio da democratização do capital das 
empresas, tanto menos conhecidos, concretos e identificáveis quem serão os detentores do seu 
controle. Pretender voltar a formas passadas de constituição de empresas será um passo atrás, que 
contraria a realidade presente e o espírito da legislação reconhecidamente moderna das sociedades 
anônimas, votada em 1976 pelo Congresso Nacional.  
Nossa proposta é no sentido de que – em vez de amarrar a vida empresarial a uma definição 
constitucional, que tem resistido a todos os esforços para encontrar formulação satisfatória - , a 
Constituição estabeleça o princípio da não-discriminação, pela origem de nacionalidade dos capitais 
que se investirem no País. Mas, ao mesmo tempo, deixar estabelecido o princípio de fortalecimento 
do capital nacional, através de políticas de incentivos, vantagens e benefícios, inclusive o acesso a 
financiamentos subsidiados, que a lei poderá, seletivamente, destinar a empresas com maioria de 
capital nacional.  
Parecer:   
O espírito do Projeto de Constituição é o de garantir que somente empresas nacionais possam 
receber tratamento preferencial por parte do Poder Público. Parece lógico que tal tratamento seja 
dado apenas a empresas cujo controle decisório e de capital esteja sob domínio de brasileiros. O 
Art. 301 não encerra impedimentos à presença do capital estrangeiro no País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09619 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 301, do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação, mantendo-se os seus parágrafos  
1o. e 2o.  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional ou sociedade organizada no País, a pessoa jurídica  
constituída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital pertençam, exclusiva e  
incondicionalmente a brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou sediadas no País."" 
Justificativa: 
Desde a Constituição de 1934 a expressão "Sociedades Organizadas no País" tem permitido dúvidas 
e sofismas: CF/34, art. 119, § 1o e CF/37, art. 143, § 1°. Tantos que em 1942 foi necessário 
esclarecer, na Lei Constitucional nº 6, de 13 Maio de 1942, que eram as "empresas constituídas por 
acionistas brasileiros". A Constituição de 1946 manteve esse entendimento e enfatizou o conceito na 
expressão adverbial "exclusivamente" (CF/46, art. 153, § 1°), que foi mantida na Carta de 1967 
(CF/67, art. 161, § 1°) e está vigente na Carta atual - art. 168, § 1º. Sendo intenção da Constituinte 
assegurar a nacionalização da economia, a adoção da proposta permitirá afastar todas as dúvidas 
que desde 1934 suscitam as expressões "Sociedades Organizadas no País", "Empresas 
'Organizadas no País" e "Empresa Nacional" . 
Parecer:   
A elaboração de uma nova Constituição constitui oportunidade para eliminar, do seu texto, conceitos 
dúbios existentes nas Cartas anteriores; este é o caso da expressão "Sociedades Organizadas no 
País".  
Uma empresa de capital estrangeiro, estabelecida nos termos da legislação brasileira, seria uma 
sociedade organizada no Brasil.  
Parece adequado que se utilize o conceito de empresa nacional somente para aquela cujo controle 
decisório e de capital esteja em mãos de brasileiros.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09756 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao "Caput" do Artigo 301 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório 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". 
Justificativa: 
A supressão da expressão “e de capital” será benéfica para o Brasil pois não veda investimentos 
estrangeiros, resguardando, o controle decisório.  
Parecer:   
   A supressão do termo "Controle de Capital" para a demarcação de empresa nacional flexibiliza por 
demais essa conceituação, de forma a descaracterizar o alcance e os objetivos que se pretende com 
seu tratamento favorecido e diferenciado.  
Ademais, a noção de controle decisório e de capital como variáveis básicas para a estipulação de 
empresas nacionais não implica, contrariamente ao expresso na justificação da emenda, vedação aos 
investimentos estrangeiros; trata-se, unicamente, de diferenciação de um segmento econômico para  
efeito do exercício de preferência.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10120 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 301 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 301 - A pessoa jurídica constituída no Brasil e que tem no País sua sede e direção será  
considerada:  
I - empresa nacional, quando seu controle decisório e de capital, esteja, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas  
domiciliadas no País, ou de entidades de direito público interno;  
II - empresa nacional de capital estrangeiro, quando seu controle decisório e de capital não preencher 
os requisitos do item anterior." 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional contida no art. 301 do Projeto pretende defender o interesse 
nacional. Entretanto, ao invés de defende-lo, milita contra ele, na medida em que abre mão de 
parcela da soberania, remetendo ao direito estrangeiro o regime jurídico de sociedades constituídas 
no Brasil e que aqui tem a sua sede.  
A nacionalidade das sociedades indica tão-somente a existência de uma conexão entre a sociedade 
e determinado ordenamento jurídico. Em outras palavras, sociedade nacional é sociedade regida pelo 
direito nacional; e sociedade estrangeira é sociedade regida pelo direito estrangeiro.  
Ao definir empresa nacional como a pessoa jurídica sob controle de pessoas físicas domiciliadas no 
País, etc., o Projeto renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei brasileira, a existência e o 
funcionamento das sociedades que, embora constituídas no Brasil e com sede no território brasileiro, 
estejam sob o controle de capital estrangeiro. De acordo com tal orientação, uma sociedade anônima, 
por exemplo, organizada de acordo com a lei brasileira, com sede e direção no Brasil, não mais será 
regida pela lei brasileira, se o controle decisório de tal sociedade estiver em mãos de pessoas 
domiciliadas no exterior. Fica-se, porém, sem saber qual será o direito a ela aplicável, para reger as 
relações entre os acionistas e destes para com a sociedade ou para regular o seu funcionamento, 
como, por exemplo, no que diz respeito à organização e publicação das demonstrações financeiras, 
realização de assembleias, direitos dos acionistas minoritários brasileiros, etc., 
A tendência dominante hoje no campo internacional está em os Estados conferirem uma abrangência 
maior aos conceitos de residência, domicilio e nacionalidade das pessoas jurídicas, com o objetivo de 
aumentarem seus vínculos com situações extraterritoriais sobre as quais possam exercer o seu 
poder.  
O Projeto segue um caminho oposto. Ao negar a empresas organizadas no País a condição de 
nacionais brasileiras, se o seu controle acionário pertencer a residentes ou domiciliados no exterior, 
diminui as conexões do Estado brasileiro com essas empresas aumentando assim as conexões delas 
com o país onde estão domiciliadas suas matrizes. Na medida em que essas subsidiárias perdem a 
nacionalidade brasileira, os países de domicílio das matrizes podem passar a exercer sobre elas 
determinada influência econômica, que a nacionalidade brasileira obstaculizava.  
De fato, grande número de questões que têm surgido ultimamente na área de relações econômicas, 
fiscais e financeiras internacionais decorre do fato de os Estados procurarem alargar o alcance 
extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que suas normas jurídicas venham atingir 
pessoas, faros e negócios fora de suas fronteiras.  
Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da definição de empresa nacional pelo Projeto, poderiam 
tributar os lucros das subsidiárias, no Brasil, de empregos lá domiciliadas, ainda quando tais lucros 
não fossem distribuídos, pois, pela lei americana, a sistemática do deferimento do imposto só se 
aplica aos lucros auferidos no exterior por empresas de outros países.  
Por essa razão, proponho a presente Emenda, que visa a manter sob a égide do direito brasileiro 
todas as empresas constituídas, com sede e direção no País. Tanto as denominadas “nacionais” 
como as “nacionais de capital estrangeiro”. A redação proposta vai ao encontro dos mais legítimos 
interesses nacionais, pois amplia o exercício da soberania da Nação brasileira.  
Parecer:   
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Excluindo o termo "nacional" do item II e substituindo-o por "brasileira" a proposta de modificação 
contida na Emenda é pertinente, merecendo aprovação parcial.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10122 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 301 do Projeto de Constituinte elaborado pela Comissão de  
Sistematização, o seguinte § 3o.:  
"Art. 301. ..................................  
§ 3o. Será considerada empresa nacional de capital estrangeiro, a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção, no País, que não preencher os requisitos deste artigo." 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional contida no art. 301 do Projeto pretende defender o interesse 
nacional. Entretanto, ao invés de defendê-lo, milita contra ele, na medida em que abre mão de 
parcela da soberania, remetendo ao direito estrangeiro o regime jurídico de sociedades constituídas 
no Brasil e que aqui tem a sua sede.  
A nacionalidade das sociedades indica tão-somente a existência de uma conexão entre a sociedade 
e determinado ordenamento jurídico. Em outras palavras, sociedade nacional é sociedade regida pelo 
direito nacional; e sociedade estrangeira é sociedade regida pelo direito estrangeiro.  
Ao definir empresa nacional como a pessoa jurídica sob controle de pessoas físicas domiciliadas no 
País, etc., o Projeto renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei brasileira, a existência e o 
funcionamento das sociedades que, embora constituídas no Brasil e com sede no território brasileiro, 
estejam sob o controle de capital estrangeiro. De acordo com tal orientação, uma sociedade anônima, 
por exemplo, organizada de acordo com a lei brasileira, com sede e direção no Brasil, não mais será 
regida pela lei brasileira, se o controle decisório de tal sociedade estiver em mãos de pessoas 
domiciliadas no exterior. Fica-se, porém, sem saber qual será o direito a ela aplicável, para reger as 
relações entre os acionistas e destes para com a sociedade ou para regular o seu funcionamento, 
como, por exemplo, no que diz respeito à organização e publicação das demonstrações financeiras, 
realização de assembleias, direitos dos acionistas minoritários brasileiros, etc., 
A tendência dominante hoje no campo internacional está em os Estados conferirem uma abrangência 
maior aos conceitos de residência, domicilio e nacionalidade das pessoas jurídicas, com o objetivo de 
aumentarem seus vínculos com situações extraterritoriais sobre as quais possam exercer o seu 
poder.  
O Projeto segue um caminho oposto. Ao negar a empresas organizadas no País a condição de 
nacionais brasileiras, se o seu controle acionário pertencer a residentes ou domiciliados no exterior, 
diminui as conexões do Estado brasileiro com essas empresas aumentando assim as conexões delas 
com o país onde estão domiciliadas suas matrizes. Na medida em que essas subsidiárias perdem a 
nacionalidade brasileira, os países de domicílio das matrizes podem passar a exercer sobre elas 
determinada influência econômica, que a nacionalidade brasileira obstaculizava.  
De fato, grande número de questões que têm surgido ultimamente na área de relações econômicas, 
fiscais e financeiras internacionais decorre do fato de os Estados procurarem alargar o alcance 
extraterritorial de seu poder de império, fazendo com que suas normas jurídicas venham atingir 
pessoas, faros e negócios fora de suas fronteiras.  
Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da definição de empresa nacional pelo Projeto, poderiam 
tributar os lucros das subsidiárias, no Brasil, de empregos lá domiciliadas, ainda quando tais lucros 
não fossem distribuídos, pois, pela lei americana, a sistemática do deferimento do imposto só se 
aplica aos lucros auferidos no exterior por empresas de outros países.  
Por essa razão, proponho a presente Emenda, que visa a manter sob a égide do direito brasileiro 
todas as empresas constituídas, com sede e direção no País. Tanto as denominadas “nacionais” 
como as “nacionais de capital estrangeiro”. A redação proposta vai ao encontro dos mais legítimos 
interesses nacionais, pois amplia o exercício da soberania da Nação brasileira.  
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Parecer:   
   De fato, independentemente da importância e da oportunidade de se conferir tratamento 
diferenciado e preferencial às empresas nacionais, é necessário assegurar a condição de  
"brasileiras" às empresas organizadas no País, e que aqui mantenha sua sede e direção, mesmo 
quando o seu controle pertença a residentes ou domiciliados no exterior.  
Tal conceituação visa a fortalecer as conexões do Estado brasileiro com essas empresas, tão 
necessária ao satisfatório equacionamento de uma série de questões que têm surgido na área de 
relações econômicas, fiscais e financeiras internacionais.  
Entretanto, para que se tenha assegurado o pleno exercício do tratamento diferenciado e preferencial 
às empresas nacionais, quer por objetivos de soberania nacional, quer por objetivos de estratégia 
para o desenvolvimento tecnológico, tornar-se necessário substituir a expressão "empresa nacional  
de capital estrangeiro" por "empresa brasileira de capital estrangeiro".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10151 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título - VIII  
Capítulo - I  
Da Ordem Econômica e financeira  
Dá nova redação ao art. 301:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica de direito privado com sede no  
País, cujo controle de capital esteja em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob 
a titularidade direta de pessoas físicas nascidas ou naturalizadas no País. 
Justificativa: 
O que consta do Art. 301 é uma farsa que afronta os brios e a inteligência do povo brasileiro.  
A análise mais simples desse texto demonstra que ele aboliu qualquer distinção entre empresa 
nacional e estrangeira, já que considera nacional qualquer empreendimento aqui domiciliado, 
independente da nacionalidade do seu titular.  
Esta emenda visa restabelecer a verdade e repelir a fraude, que afronta a consciência nacional.  
Parecer:   
   Ao eliminar o termo "domiciliada", a Emenda foge em sua essência dos objetivos propostos pelo 
legislador definição de Empresa Nacional, deixando-a a mercê de quaisquer distorções prejudiciais 
ao seu controle por agentes econômicos não brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10508 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 301  
Emenda Aditiva  
Incluam-se os seguintes parágrafos ao disposto no Art. 301 do Projeto de Constituição:  
Art. 301 - ............................ 
§ 1o. - ................................. 
§ 3o. - Lei federal concederá tratamento diferenciado, preferencial e favorecido à micro e  
à pequena empresa, no âmbito fiscal, tributário, creditício, trabalhista e previdenciário, a elas  
assegurando, ainda, preferência nas compras governamentais.  
§ 4o. - A lei federal que dispuser sobre as micro e pequenas empresas será aplicada uniformemente 
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em todo o País, podendo cada Estado ou Município conceder benefícios adicionais para as empresas 
estabelecidas em seu território.  
§ 5o. - À União aos Estados e aos Municípios é vedado impor restrições ao desenvolvimento das  
micro e pequenas empresas, especialmente a substituição tributária e restrições de 
natureza administrativa. 
Justificativa: 
A importância das micro e pequenas empresas pode ser medida por quaisquer parâmetros que se 
queiram tomar. Dados relativos ao ano de 1986 indicam a existência no País de nada menos que 
1.193.404 microempresas registradas. Se somarmos a esse número as pequenas empresas e 
aquelas não registradas nos órgãos de registro de comércio, entenderemos porque a Carta de 1988 
conterá lacuna gritante e injustificável, se não der guarida aos anseios e interesses desse segmento 
empresarial.  
O desenvolvimento brasileiro passa necessariamente pelo fortalecimento das micro e pequenas 
empresas. A estabilidade social em nosso país muito tem a dever a essas empresas.  
Contamos, pois, com o apoio dos nobres pares Constituintes para a aprovação da presente 
Sugestão.  
Parecer:   
Dada a importância do assunto abordado na emenda, deve a mesma ser acolhida, com modificações 
de forma, que permitam compatibilizá-la com o Projeto de Constituição.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11767 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 301, o parágrafo 3o.  
"Os estrangeiros empresários e dirigentes de empresa nacional têm prazo de três anos para se  
naturalizarem, na forma da lei". 
Justificativa: 
Para compatibilizarmos o artigo 301 com os direitos definidos no artigo 21 do anteprojeto da 
Comissão VII, com os do artigo 3° do anteprojeto da Comissão VI, torna-se necessário explicitar a 
possibilidade de ressalvar os direitos adquiridos de empresários estrangeiros e dirigentes de 
empresas estrangeiras que se podem nacionalizar para não perder seus negócios.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11888 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 301  
Dê-se ao artigo 301 do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação:  
"Artigo 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle acionário esteja, em caráter permanente exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
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A formulação proposta permitirá a concessão de estímulos ao capital nacional sem entretanto 
afugentar o capital estrangeiro, indispensável ao desenvolvimento do País.  
A atuação no País de empresas de capital estrangeiro possuidoras de tecnologias de ponta, longe de 
ser um risco, é uma forma racional para abreviar o ciclo de obtenção do conhecimento científico e 
tecnológico e garantir a obtenção de novos conhecimentos.  
O elevado estágio de complexidade atingido no desenvolvimento científico e tecnológico exige  
aplicação de vultosos recursos, interação com países industrializados e aproveitamento de 
conhecimentos cumulativos através de uma sinergia de trabalhos á elaborados por outros centros de 
pesquisas e desenvolvimento que já arcaram com os ônus do pioneirismo.  
As hostilidades ao capital estrangeiro têm provocado dificuldades no relacionamento exterior, êxodo 
dos lucros antes aqui reinvestidos e paralização na entrada de capital de risco.  
O capital estrangeiro investido no País, tal qual o nacional, gera empregos, paga impostos estimula o 
aparecimento de um sem-número de novas indústrias de pequeno e médio porte.  
Parecer:   
   A convergência da preocupação dos Senhores Constituintes recaiu, no caso da definição empresa 
nacional, no ponto de se atribuir a brasileiros a titularidade do controle da empresa.  
Isso, nos absorvemos no Substitutivo. A emenda do ilustre Constituinte Nilson Gibson contraria este 
consenso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12248 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: caput do Artigo 301  
Dê-se ao caput do Artigo 301 a seguinte redação:  
"Art. 301 - Considera-se empresa de capital nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujos controles decisórios e de capital com direito a voto estejam, em caráter permanente,  
exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou de 
entidades de direito público interno"". 
Justificativa: 
Tomam a forma de pessoas jurídica de direito privado interno – e, como tal, sujeitas à legislação 
brasileira – as empresas estrangeiras em operação no Brasil. Para os efeitos da ordenação de 
disciplinas à sua atuação, são tão nacionais quanto as suas congêneres brasileiras. Só será possível 
distingui-las claramente das empresas brasileiras. Só será possível distingui-las claramente das 
empresas brasileiras por meio de avaliação sobre a origem do capital majoritário votante. E assim 
teremos as empresas classificadas como nacionais de capital estrangeiro e nacionais de capital 
brasileiro. Alcançada essa distinção – o objetivo pretendido pela presente emenda – então será 
possível uma diferenciação nos termos perseguidos pelo precitado Artigo 301.  
Parecer:   
A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domicilia- das no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquele que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:12371 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 301  
Acrescente-se, ao Art. 301 do Projeto de  
Constituição:  
"Art. 301 - ................................  
§ 1o. ................................ 
§ 2o. ................................ 
§ 3o. - O Estado concederá estímulos ao desenvolvimento da microempresa, reconhecendo sua  
importância econômico-social." 
Justificativa: 
A microempresa representa, no contexto da economia do País, um segmento ativo estimado em 75 
por cento, respondendo por parcela significativa na geração de empregos. Ao Estado cabe prestar o 
indispensável apoio ao desenvolvimento dessas empresas, geralmente atingidas pelas crises 
conjunturais.  
Parecer:   
   De fato, uma vez reconhecida a importância desse segmento produtivo para a atividade econômica, 
e caracterizado o conjunto de restrições que as condicionam, é oportuno que se tenha assegurado 
um tratamento diferenciado e favorecido a essas empresas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12447 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 301  
Dê-se ao artigo 301 do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação:  
"Artigo 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente exclusivo e  
incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, 
ou por entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
A redação proposta permite a concessão de estímulos e eventuais incentivos ao capital nacional, sem 
entretanto cercear o fluxo de capital estrangeiro, indispensável ao desenvolvimento do País. 
A forma pela qual o Povo tem discriminado o capital estrangeiro tem provocado dificuldades de toda 
ordem no relacionamento exterior, êxodo de capitais estrangeiros não investidos e paralização na 
entrada de novos capitais de risco. 
O capital estrangeiro já investido no País desde longa data tem sido o principal responsável pela 
geração de empregos, transferência efetiva de tecnologia, estímulo ao aparecimento de novas 
indústrias fornecedoras e sobretudo pelo fiel cumprimento de todos os preceitos da legislação 
brasileira, sobretudo quanto à capacitação profissional do operário, do técnico e do profissional de 
grau universitário em nosso País. 
Parecer:   
   A busca de um conceito objetivo de empresa nacional de forma alguma significa erguer quaisquer 
barreiras ao livre ingresso de capitais estrangeiros no País, de vez que esses reforçam as poupanças 
nacionais, sendo apenas conveniente destacar a adequação desses investimentos ao interesse 
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nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12550 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 301  
Dê-se ao artigo 301 do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Artigo 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle acionário esteja, em caráter permanente exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
A formulação proposta permitirá a concessão de estímulos ao capital nacional sem entretanto 
afugentar o capital estrangeiro, indispensável ao desenvolvimento do País.  
A atuação no País de empresas de capital estrangeiro possuidoras de tecnologias de ponta, longe de 
ser um risco, é uma forma racional para abreviar o ciclo de obtenção do conhecimento científico e 
tecnológico e garantir a obtenção de novos conhecimentos.  
O elevado estágio de complexidade atingido no desenvolvimento científico e tecnológico exige  
aplicação de vultosos recursos, interação com países industrializados e aproveitamento de 
conhecimentos cumulativos através de uma sinergia de trabalhos á elaborados por outros centros de 
pesquisas e desenvolvimento que já arcaram com os ônus do pioneirismo.  
As hostilidades ao capital estrangeiro têm provocado dificuldades no relacionamento exterior, êxodo 
dos lucros antes aqui reinvestidos e paralização na entrada de capital de risco.  
O capital estrangeiro investido no País, tal qual o nacional, gera empregos, paga impostos estimula o 
aparecimento de um sem-número de novas indústrias de pequeno e médio porte.  
Parecer:   
   A emenda substitui "controle decisório e de capital" por "controle acionário". Estreita, assim, em 
demasia, de vez que o controle, decisório e de capital, há que ser majoritário, ou total, solidário, 
sendo peça-chave ao conceito. Ademais, ao incluir na titularidade do capital a expressão " ou 
jurídicas ", torna elástico o que se quer específico, no conceito.  
Cabe referir que buscar um conceito bem cristalino de "empresa nacional", em nenhum momento 
pode significar repúdio ao capital estrangeiro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12627 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 301 a seguinte redação:  
Art. 301 - Será considerada empresa nacional toda aquela constituída sob as leis brasileiras, e  
que tenha sua administração sediada no país. 
Justificativa: 
Propomos a alteração no Art. 301 do projeto de constituição, visando assegurar à empresa nacional 
diferenciação de preferência, em relação às empresas de capital transnacional.  
Parecer:   
   O conceito proposto na emenda não permite caracterizar, diferençando, a empresa nacional 
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pertencente a brasileiros das empresas constituídas sob as leis brasileiras.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12688 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado  
Dê-se ao art. 301, esta redação:  
"Art. 301 - Empresa nacional é a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo  
controle decisório e de capital esteja em caráter permanente e exclusivo sob a titularidade de  
brasileiros natos, ou de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
Procuram, determinadas correntes filiadas a filosofia capitalista transacional escancarar as portas do 
país ao assédio de empresários estrangeiros. A questão não se circunscreve a um sentimento de 
xenofobia e nem do entreguismo. O que impõe é dar racional e justo tratamento aos brasileiros, para 
que alcance sua autodeterminação econômica quando então será dispensável o concurso, 
inegavelmente valioso, do capital alienígena. Mas, se conservarmos permanentemente leis facciosas 
para atender interesses menores, jamais libertaremos a nação da tutela externa.  
Parecer:   
A emenda, no que coloca o controle decisório e de capital sob a titularidade de brasileiros avança no 
sentido de precisar o conceito de empresa nacional. Limita, porém, ao exigir que sejam brasileiros 
natos e deixa de tornar obrigatório o domicílio no País.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:12873 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Artigos 301 e 397 - SUPRIMIR INTEGRALMENTE. 
Justificativa: 
Entendemos que não deve ser inserida no texto Constitucional a definição de empresas nacionais por 
motivos óbvios. 
É que, por mais abrangência que possa ter a definição dada, dificilmente se conseguiria atender 
determinadas finalidades específicas buscadas. 
Assim, na nossa opinião, a definição deve constar, quando necessário, de lei ordinária, de acordo 
com cada caso. 
Sequer a Constituição de Portugal e Espanha, a todo instante lembradas na Constituinte, explicitam o 
que seja “empresa nacional”. 
A dinâmica da atividade comercial no mundo moderno não pode limitar a uma definição constitucional 
– imutável por natural -, o que é próprio da lei ordinária, tão variável com as realidades econômicas 
do nosso tempo.  
Parecer:   
   A definição de empresa nacional, no texto do Projeto de Constituição, tem por objetivo resguardar 
para o capital exclusivamente brasileiro, atividades consideradas estratégicas e imprescindíveis à 
capacitação tecnológica do país.  
Fica, assim, rejeitada as Emendas ao artigo 301 e 397.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:12900 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 301  
Redija-se assim;  
Art. 301 - Empresas Nacionais são as sediadas no País, constituídas na forma da lei, e  
classificadas segundo o capital, em dois grupos;  
I - as de capital exclusivamente brasileiro; e  
II - as de capital misto, ou estrangeiro.  
Parágrafo único - Às empresas de capital exclusivamente brasileiro, sem vínculos econômicos  
ou monetários permanentes de qualquer natureza com outras de capital estrangeiro, a lei 
assegurará:  
a) exclusividade no acesso a créditos públicos subvencionados;  
b) proteção temporária aqueles que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou  
para o desenvolvimento tecnológico;  
c) preferência em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
Propomos definição clara e objetiva, sem deixar margem às “interpretações” impatrióticas.  
As multinacionais e o capital estrangeiro ficarão nitidamente identificados, enquanto às empresas 
brasileiras ficam assegurados os escassos créditos subsidiados, a proteção temporária e a 
preferência (em igualdade de condições) no fornecimento de bens e serviços ao Poder Judiciário.  
Racionalmente, sem xenofobia nem entreguismo.  
Parecer:   
Embora louvável o esforço, peca o conceito de empresas nacionais por omitir um fator hoje da maior 
relevância, quer seja o controle decisório sobre as atividades da empresa, caracterizado da mesma 
forma que o de capital.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12964 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 301 Acrescentar o seguinte parágrafo ao artigo 301, do Projeto de 
Constituição:  
"§ ... - Nenhum outro conceito, ou critério discriminatório, será permitido para distinguir as  
empresas nacionais das demais empresas estabelecidas, ou que venham a estabelecer-se no  
País, além dos previstos nesta Constituição." 
Justificativa: 
É necessário segurança, para evitar que os investidores estrangeiros, que desejem criar 
empreendimentos no País, as empresas de capital estrangeiro que aqui já se encontram, bem como 
as que pretendam associar-se ás empresas nacionais (“joint-venture”), se vejam desestimuladas a 
aplicar seus capitais no País, devido à incerteza jurídica e legislativa, sobre o tratamento que 
mereceriam. 
Nenhum país pode dar-se ao luxo de dispensar o investimento estrangeiro, possibilitador do 
incremento dos setores comercial, industrial e tecnológico, criando novas frentes de trabalho, 
sobretudo, em país como o nosso, onde se tornou crônica a insuficiência de poupança nacional para 
investimentos imprescindíveis ao desenvolvimento. 
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Ademais, um retrospecto histórico da nossa legislação revela que, inicialmente, conceituava-se como 
empresa nacional as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira, e que tem no País a 
sede de sua organização (art. 40 do DL 2627/40, em vigor por força do art. 300 da Lei 6404/76). 
Posteriormente, começaram a aflorar outros enunciados, estabelecendo condições e critérios 
deferentes, baseados na origem do capital e no controle acionário. Recentemente, a Lei 7232/84, 
passou a considerar empresa nacional, aquela cujo controle decisório, tecnológico e de capital, na 
forma que especifica, estiverem em caráter permanente, exclusivo e incondicional sobre a titularidade 
direta e indireta de pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País, ou pro entidades de direito 
público interno. 
Continuação da Justificativa da sugestão de emenda aditiva ao artigo 301 do Projeto de Constituição. 
Em seguida o DL 2203/84, para efeito de aproveitamento de incentivos fiscais, fixou outro conceito 
referente ao controle de capital. 
Diante do exposto, conclui-se que a indefinição no setor impossibilita, por parte das empresas e 
investidores estrangeiros, qualquer tipo de planejamento empresarial, prejudicando, com isso, o 
desenvolvimento nacional e fazendo com que o capital estrangeiro seja aplicado em outras plagas. 
Parecer:   
   A garantia ao capital estrangeiro, na forma da lei e segundo os termos constitucionais, deverá ser 
estabelecida consoante o interesse nacional. Só este paradigma, sempre e em qualquer 
circunstância, cabe como princípio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12968 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 301 e seus §§ a seguinte redação, suprimindo-se o Art. 302 (renumerando-se  
como couber):  
Art. 301 - O Estado apenas participará das atividades econômicas se o setor privado não for  
capaz de desenvolvê-las podendo supri-lo, em regime de concorrência sem privilégios.  
§ Primeiro - As empresas transnacionais controladas por capitais nacionais, estrangeiros  
ou do Estado, sediadas no País, terão o mesmo tratamento legal, na exploração das atividades  
econômicas.  
§ Segundo - As empresas transnacionais estrangeiras apenas será outorgado tratamento  
restritivo, se no País de sua origem ou de sua sede houver idênticas restrições às empresas  
transnacionais brasileiras. 
Justificativa: 
O texto da emenda não desestimula o capital nacional ou estrangeiro impondo a este último apenas 
as restrições que em seu País de origem ou de sede forem impostas ao capital nacional, equipara as 
empresas estatais às empresas privadas, na busca da eficiência, a reduz a intervenção do Estado 
apenas a evitar abusos de poder econômico e para suprir insuficiências do setor privado.  
Em uma constituição sintética apenas se veiculam princípios gerais, capaz de permanecerem no 
tempo além das conjunturas e das circunstâncias episódicas.  
A supressão do Art. 302 e consequência do texto proposto.  
Parecer:   
   A emenda, no que coloca em um mesmo plano de igualdade concorrencial o Estado e as empresas 
privadas, permite àquele intervir de forma indiscriminada em qualquer ramo da atividade econômica, 
apenas condicionando à incapacidade da iniciativa particular essa intervenção.  
Há que haver formas de controle social bem definidas a que se sujeite a intervenção do Estado no 
domínio econômico.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13025 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, no art. 301 - depois de pessoas físicas domiciliadas no País" e antes de ou "por 
entidades..." "brasileiros domiciliados no País" 
Justificativa: 
Não basta o domicilio no País para fazer nacionais as pessoas físicas. Impõe-se dizer que são 
brasileiras, isto é, nascidas no País.  
Parecer:   
De fato, o acréscimo do requisito de ser brasileiro para a pessoa física titular do controle decisório e 
de capital de uma empresa nacional atende melhor aos interesses nacionais.  
Só o domicilio não assegura a natureza nacional que se pretende atribuir a essas empresas.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13100 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Dê-se nova redação ao art. 301 do projeto de Constituição.  
Art. 301. - Será considerada empresa nacional a pessoa Jurídica constituída e sem sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de brasileiros, ou por entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
O conceito de empresa nacional deve sobrepor-se as circunstancias passageiras que afetam nossa 
economia, caracterizada pela dependência e endividamento externos e pelo caráter decisório fora do 
Brasil.  
A pretexto de modernizar o setor produtivo nacional, aumentou-se vertiginosamente a dívida externa 
e segundo o conceito capitalista, resta converter essa dívida em investimento estrangeiro, abrindo 
totalmente o País às multinacionais.  
Para isso, os setores comprometidos com a desnacionalização da economia, precisam aprovar um 
Texto Constitucional que não faça diferença entre empresa nacional e empresa estrangeira.  
Avançam no sentido de tornar empresário nacional, o estrangeiro domiciliado no País, mesmo que 
temporariamente, que sendo titular de uma empresa, esta será considerada empresa nacional.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos de promoção da 
atividade econômicas constantes dos planos e programas de desenvolvimento nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13466 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Ao artigo 301 dê-se a redação seguinte:  
"Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no país, cujo  
controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade direta ou indireta de brasileiros ou por entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
Guarda-se a redação do projeto com a simples modificação de se reservar a titularidade da empresa 
nacional a brasileiros ou entidades de direito público interno. Trata-se de uma salvaguarda, ou seja, 
atribuir a classificação de nacional à empresa dirigida por brasileiro ou entidade de direito público 
interno, isto, evidentemente, por merecer a empresa nacional um tratamento especial.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos  
de promoção da atividade econômicas constantes dos planos e programas de desenvolvimento 
nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens.  
Pela aprovação parcial. 
   
   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".  
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”.  
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(b) o empresário é, no 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 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.  
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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:13543 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- Incluir, após o art. 300, dois novos dispositivos, com a seguinte redação, renumerando-se os 
demais:  
Art. 301 - A propriedade, inclusive dos bens de produção será pública, social ou privada.  
§ 1o. - A propriedade pública será constituída dos bens e unidades de produção cujos titulares são 
entidades públicas.  
§ 2o. - A propriedade social será constituída dos bens e unidades econômicas, cujos titulares são as 
comunidades sociais que, na forma da lei, detenham sua posse útil e gestão.  
§ 3o. - A propriedade privada será constituída de bens e unidades econômicas, cujos titulares são 
pessoas.  
Art. 302 - A Constituição garante a instituição de propriedade privada. A lei determinará os meios de 
sua aquisição, gozo e limites como fim de assegurar-lhe a função social e de torná-la acessível a 
todos. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de peculiar interesse e relevância específica, contida no bojo de proposta de 
maior amplitude que já tivermos o ensejo de formalizar ao exame da Assembleia Nacional 
Constituinte, da qual destacamos o dispositivo em tela para constituinte proposição autônoma.  
Parecer:   
O conceito de "propriedade social" é ambíguo; uma empresa, mesmo pertencendo a uma 
comunidade, manteria seu caráter privado. O instituto da propriedade privada já é reconhecido no 
texto do Projeto de Constituição.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSA  
DISPSOSITIVO EMENDADO: Artigo 301, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do Art. 301 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo, se corretamente interpretado, é inócuo, pois a prática de proteção das indústrias 
nascentes pela criação de barreiras tarifárias, é universalmente aceita e reconhecida. Mas há o risco 
de o dispositivo encorajar protecionismo permanente e a ampliação exagerada do elenco de produtos 
protegidos, o que colidiria com o princípio de liberdade de iniciativa e competição no mercado. 
Parecer:   
   O conceito de "proteção temporária" não é supérfluo no texto do Projeto de Constituição. Sua 
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ausência no texto constitucional poderia permitir que o estabelecimento futuro de proteção temporária 
para alguma atividade econômica fosse arguido como inconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13940 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 301.  
O caput do artigo 301, do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 301. 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." 
Justificativa: 
A redação que propomos é a aprovada pela Comissão da Ordem Econômica. O projeto de 
Constituição incorporou anti-regimentalmente uma emenda de mérito, ao eliminar do texto aprovado 
pela Comissão de Ordem Econômica a expressão “on jurídicas”, que torna o conceito de empresa 
nacional mais abrangente, como convém a um país que precisa incorporar poupança estrangeira 
para seu desenvolvimento, ao invés de afugentá-la.  
Parecer:   
O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular, assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14219 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 301 do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, o seguinte § 3o.:  
"Art. 301. ..................................  
§ 3o. Será considerada empresa nacional de capital estrangeiro, a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção, no País, que não preencher os requisitos deste artigo". 
Justificativa: 
Ao definir empresa nacional como a pessoa jurídica sob controle de pessoas físicas domiciliadas no 
País, etc, o Projeto renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei brasileira, a existência e o 
funcionamento das sociedades que, embora constituídas no Brasil e com sede no território brasileiro, 
estejam sob o controle de capital estrangeiro. De acordo com tal orientação, uma sociedade anônima, 
por exemplo, organizada de acordo com a lei brasileira, com sede e direção no Brasil, não mais será 
regida pela lei brasileira, se o controle decisório de tal sociedade estiver em mãos de pessoas 
domiciliadas no exterior. Fica-se, porém, sem saber qual será o direito a ela aplicável, para reger as 
relações entre os acionistas e destes para com a sociedade ou para regular o seu funcionamento, 
como por exemplo, no que diz respeito à organização e publicação das demonstrações financeiras, 
realização de assembleias, diretos dos acionistas minoritários brasileiros, etc.  
Por essa razão, proponho a presente Emenda, que visa a manter sob a égide do direito brasileiro 
todas as empresas constituídas, com sede e direção no País. Tanto as denominadas “nacionais” 
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como as “nacionais de capital estrangeiro”. A redação proposta vai ao encontro dos mais legítimos 
interesses nacionais, pois amplia o exercício da soberania da Nação brasileira.  
Parecer:   
   A Emenda proposta resolve o problema do funcionamento de empresas brasileiras cujo controle de 
capital pertença a estrangeiros.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14223 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva destinada a conceituar "Empresas Nacionais", para fins de acesso ao  
crédito público subsidiado e reserva de mercado. Substituir a redação do art. 301 e seus parágrafos 
pela seguinte:  
"Art. 301 - Serão consideradas empresas nacionais, ressalvados as demais conceituações desta 
Constituição e as entidades de direito público, as pessoas jurídicas constituídas por brasileiros ou 
estrangeiros domiciliados por mais de dez anos no território nacional e nele radicados, com capital 
não sujeito à ônus por financiamentos externos, nem a remessas de juros, dividendos ou 
remuneração de patentes e direitos autorais tecnológicos para o exterior, por parte de qualquer dos 
acionistas.  
As fraudes serão punidas com a interdição do estabelecimento, multas e outras medidas penas na  
forma da lei." 
Justificativa: 
1. O Projeto acolheu-a definição de empresa nacional que foi apresentada nos dois anteprojetos da 
VIII Comissão da Ciência e Tecnologia, respectivamente, do Senador Marcondes Gadelha e 
Deputado Artur da Távola, os quais, por sua vez, se cingiram ao texto do art. 12 da Lei n° 7.232, de 
29 de outubro de 1984, que dispõe sobre a política nacional de informática e repetido, na parte de 
ciência e tecnologia, no art. 317 e seu parágrafo único, nesta Constituição.  
2. A definição de empresa nacional adotada na lei de proteção á informática é deficiente para atender 
aos fins a que se destina. Há um equívoco um concluir que deva permanecer porque, aparentemente 
não foi vulnerada. O respeito a seu texto não decorre dos termos em que está redigida, mas do 
amparo político concedido pelas Forças Armadas, no seio das quais ela surgiu, e pelo patriotismo dos 
ministros de funcionários incumbidos de executá-la. Entretanto, esse respaldo político principal a 
enfraquecer e as investidas para destroça-la aumentam dia a dia. Sabe-se que multinacionais estão 
criando empresas nacionais fantoches com seus empregados e, através delas, burlando a reserva de 
mercado. Sabe-se ainda que um grande banco internacional está penetrando no mercado reservado, 
por meio de contrato de financiamento a uma empresa brasileira de informática.  
3. Na medida em que o governo brasileiro perder força política diante do certo econômico, as 
investidas crescerão e logo estará a lei de proteção à tecnologia transformada num farrapo ridículo e 
a soberania nacional à mercê dos grandes interesses dos cartéis mundiais, como até agora.  
Acontecerá, neste setor o que ocorre com a proteção ao subsolo pretendido pelos constituintes de 
1946 e perdida através de uma batalha judiciária, dada a redação imperfeita do texto constitucional.  
O preço da liberdade é a eterna vigilância – sustentava um candidato à presidência da República. O 
preço da soberania nacional é também a eterna vigilância.  
Seríamos acusados de ingênuos ou de cumplices, se falhássemos nesta oportunidade histórica de 
consolidar o texto constitucional na defesa do patrimônio público da Pátria a plantar, nesta 
Constituição, os alicerces para uma nossa postura do Brasil no mundo.  
4. A reserva de mercado para deter o neocolonialismo que se abate sobre o Terceiro Mundo, com 
pretextos de “interdependência”, de “aldeia global”, de “triunfos do capitalismos nos países 
socialistas”, precisa ser defendido sem vacilações. São fabricações difundidas na grande imprensa 
com o propósito de confundir, corromper e colocar brechas nas fileiras dos que lutam por um Brasil, 
senhor de seus recursos naturais e que busca uma industrialização, cujos lucros permaneçam em 
território nacional, para que cesse a mortalidade de brasileiros, pela fome.  
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5. A redação proposta nesta emenda corrige as falhas do conceito de empresa nacional incluído na 
redação atual do projeto Empresa nacional é aquela que não contem vasos comunicantes com o 
exterior, através dos quais os cartéis possam penetrar e através de uma empresa testa-de-ferro, 
destruir os benefícios da reserva de mercado.  
A reserva de mercado existe nos Estados Unidos, no Japão, na França, no Canadá, em todos os 
países que desejam preservar suas empresas nacionais de uma concorrência corrosiva e predatória, 
nociva ao país, vinda do exterior. 
Acabamos de ver o governo dos Estados Unidos interditar a Toshiba de atuar ali, por dois anos e 
impor penalidade que poderá arruiná-la, todo porque vendeu tecnologia para propulsão de hélices de 
navios à União Soviética, em prejuízo dos interesses militares norte-americanos.  
Reserva de mercado não é xenofobia, nem guerra ao capital estrangeiro, mas, simplesmente, 
relacionamento, numa convivência de respeito mútuo e integrada aos interesses do país hospedeiro. 
6. Os próprios países socialistas socorrem-se da tecnologia das nações industrializadas, desde a 
década de 20, quando foi implantado o novo regime na Rússia. Centrais elétricas, represas, ferrovias, 
fábricas de automóveis e até a Coca-Cola instalou uma fábrica de bebidas em Moscou. Entretanto, 
essas atividades se desenvolveram, através de contratos em que o controle permanece sob o país 
hospedeiro, do bombeiro que penetra em casa-de-família para reparar aparelhos domésticos 
defeituosos. Realiza a tarefa, é pago e retira-se.  
7. Um convivência semelhante com as multinacionais devemos buscar em nosso relacionamento, 
para que elas renumerem seu capital e forneçam sua tecnologia, sem se incumbirem e aniquilarem 
os industriais e comerciantes brasileiros, deixando atrás esse mundo de miséria em que nos 
debatemos, a despeito da riqueza de nosso solo.  
Esse instrumental de defesa de nosso desenvolvimento tecnológico deve vir no texto básico.  
8. O reconhecimento, em três Comissões Temáticas, da necessidade de estabelecer reserva de 
mercado torna pacífica sua instituição nacional. Havia proposições neste sentido partindo de 
influentes representantes de todos os partidos políticos e, entre outros, Virgílio Távora, Carlos 
Chiarelli, Jarbas Passarinho, Sandra Cavalcanti, realizaram pronunciamentos públicos.  
9. O que é reserva de mercado? 
Reserva de mercado é a limitação do exercício da atividade econômica e mercantil a favor de um 
setor de produtores, para que estes possam se desenvolver, sem a competição predatória de outras 
empresas dotadas de poder econômico, suscetível de inibir o crescimento dos produtores protegidos. 
Constituem prática incluída na legislação de países ricos e pobres, inclusive nos Estados Unidos, e 
graças a qual estes se tornaram a poderosa Nação de nossos dias. 
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia da reserva de mercado 
esta na interdição de sua presença competitiva no setor. Para que essa interdição não se transforma 
numa ingenuidade, o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais reste a 
possibilidade de burlar o texto oficial.  
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante expedientes variados, desde que 
participantes do contrato social, mesmo minoritariamente possam conduzir as empresas, assim 
armados, a satisfazer os objetivos de absorção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a este 
respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas “Las Corporaciones 
Multinacionales em el Desarrollo Mundial”, em Nova York, 1.974. 
10. Portanto, para que a reserva de mercado funcione em seus objetivos, impõe-se cortar o cordão 
umbilical que, porventura, ligue a empresa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência 
negativa seja necessário resguardar.  
Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos acionistas. Isto constituiria um 
comportamento xenófobo. A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior, 
seja sob a forma de remessa de lucros, seja de pagamento de royalties, seja de financiamentos 
externos, expedientes - que constituem os instrumentos para burlar à reserva de mercado.  
Assim, uma empresa de estrangeiros, radicados no Brasil, é tão útil ao desenvolvimento nacional, e, 
muitas vezes, até mais útil, do que a constituída exclusivamente por pessoas nascidas em território 
nacional.  
Por isto, entendemos que  a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes conceitos incluídos 
nos anteprojetos apresentados. 
11. Em abono desta proposição, será útil recordar a lição de Tancredo Neves: 
“Cabe destacar que o capital estrangeiro será sempre bem-vindo – até porque indispensável ao 
nosso desenvolvimento – atendia a legislação e os interesses brasileiros.  
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Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu governo, toda ênfase do desenvolvimento brasileiro 
estará apoiada no fortalecimento da empresa privada brasileira”.  
Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de Abílio Diniz, São Paulo, 
publicadas nos jornais de 08.10.84 e com empresários, no Rio de Janeiro, nos jornais 05.11.84. 
Parecer:   
A Emenda apresentada, apesar da relevância, não se coaduna com o atual propósito de simplificar a 
redação do texto constitucional, pela eliminação de expressões prescindíveis.  
Amplia o conceito de empresa nacional de forma a comprometer a definição do controle acionário e 
decisório da empresa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14462 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 301:  
"Art. 301 - É considerada nacional a empresa constituída no País, que nele tenha sede e centro  
de decisões, cujo controle acionário votante esteja permanentemente em poder de brasileiros". 
Justificativa: 
Procura-se com esta redação dar efetivamente à empresa nacional o caráter de diferenciação entre o 
conceito real do que seja nacional e o que seja estrangeiro. Com isso, busca-se o fortalecimento do 
capital eminentemente nacional, sem ferir a atividade do capital estrangeiro no País.  
Parecer:   
   A Emenda nada acrescenta ao texto original, dando margens a interpretações que podem levar o 
comando decisório do capital estrangeiro. O controle acionário não é suficiente para garantir o 
controle decisório da empresa (tecnologia, mercado, insumos etc).  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14464 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Incluam-se no art. 301 os seguintes parágrafos, passando os parágrafos 1o. e 2o. desse  
artigo a ser subsequentes aos introduzidos:  
"§ 1o. - Os estatutos, os contratos de acionistas, de cooperação e de assistência técnica  
das empresas referidas no "caput" deste artigo não poderão conter cláusulas restritivas ao pleno  
exercício da maioria acionária"  
"§ 2o. - Em setores nos quais a tecnologia seja fator determinante de produção, serão  
consideradas nacionais empresas que, além de atenderem aos requisitos definidos neste artigo,  
estiverem sujeitas ao controle tecnológico nacional em caráter permanente, exclusivo 
e incondicional"  
§ 3o. - O Estado poderá denunciar, a qualquer tempo, os acordos de patentes, no interesse 
da soberania nacional". 
Justificativa: 
Os dispositivos introduzidos objetivam, no caso do § 1°, preservar o princípio estabelecido no “caput” 
do artigo, relativo á soberania das decisões da empresa, no caso do § 2°, busca-se complementar 
esse mesmo princípio através do controle tecnológico, e, o § 3° fortalece o conceito da soberania 
nacional, já estabelecido anteriormente.  
Parecer:   
   A Emenda trata de assuntos restritos aos acordos de acionistas e de assistência técnica entre 
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empresas, que fogem à essência da Constituição.  
Coloca o Estado como arbítrio final, o que amplia a sua intervenção na ordem econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14621 PARCIALMENTE APROVADA 
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  
Capitulo I - Substitua-se o art. 301 pelo seguinte:  
"Art. 301 - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquele constituída e com sede no País, 
na forma da lei, cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros.  
§ 1o. - A empresa privada nacional terá tratamento diferenciado no que concerne às compras  
governamentais e concessões de incentivo, na forma da lei.  
§ 2o.- As atividades das empresas nacionais consideradas estratégicas para a defesa nacional  
ou para o desenvolvimento tecnológico do País terão tratamento diferenciado na forma da lei." 
Justificativa: 
A emenda procura repetir as normas do anteprojeto apresentado pelo deputado Virgildásio da Senna 
e repetidas no anteprojeto da autoria do senador Severo Gomes.  
Os referidos anteprojetos representam seguramente a defesa do interesse nacional. Nenhum país 
desenvolvido jamais deixou de assegurar distinção entre suas empresas nacionais e aquelas 
pertencentes ao capital estrangeiro que, evidentemente, não podem ter igual tratamento.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos de promoção da 
atividade econômicas constantes dos planos e programas de desenvolvimento nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens.  
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:14754 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 301 o seguinte parágrafo:  
"§ 3o. - As empresas nacionais de pequeno porte econômico receberão tratamento legal  
diferenciado, de forma a incentivar sua criação, preservação e desenvolvimento, através da  
eliminação, redução ou simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, 
trabalhistas e da garantia de crédito em condições favorecidas. Lei complementar poderá conceder 
às microempresas isenção de tributos, bem como dispensa ou redução de obrigações tributárias 
acessórias, no âmbito estadual e municipal." 
Justificativa: 
A medida é uma velha reivindicação do pequeno empresariado brasileiro, que representa 94% do 
total de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços existentes no País e vem sendo 
proposta com insistência, inclusive pelo próprio Poder Executivo, sem que se efetive, devido à 
prevalência de mentalidade fiscalista injustificável.  
Submetida há tempos pelo ex-Ministro Hélio Beltrão ao Congresso Nacional, foi posteriormente 
retirada pelo Executivo por injunções políticas que hoje deixaram de existir.  
Nada justifica, portanto, que não se faça constar da Nova Carta esse dispositivo constitucional, que 
simplifica a vida de 6 milhões de empresas, responsáveis pelo desenvolvimento futuro do País.  
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Esta medida já vigora nos Estados Unidos, na Itália, na Coréia, na Inglaterra e vários outros países, 
sendo a propulsora do desenvolvimento daquelas economias.  
Parecer:   
O título referente ao Sistema Tributário deverá estipular a imunidade tributária para empresas de 
pequeno porte, o que se justifica dado o papel relevantes dessas empresas na economia nacional.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14757 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 301  
No art. 301, onde se diz "de pessoas físicas domiciliadas no País", diga-se: "por brasileiros". 
Justificativa: 
A modificação tem por escopo deixar bem claro que só de brasileiros têm o natural direito de integrar 
a empesa considerada nacional. Pessoas físicas outras, que não brasileiros, podem burlar o 
verdadeiro sentido da empresa nacional, apenas transferindo residência para o Brasil e aqui constituir 
ou integrar “empresa nacional”. 
Parecer:   
   De fato, a modificação proposta atende adequadamente aos  
objetivos propugnados na definição de empresa nacional do  
projeto.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14990 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 301 a seguinte redação:  
Art. 301. - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de brasileiros ou por entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
É indispensável, para resguardar aos brasileiros o comando das empresas tratadas como nacionais, 
que não se aceitem estrangeiros (apenas domiciliados no Brasil) como titulares de tais empresas.  
É uma questão de assegurar um mínimo de soberania nacional em nossas decisões econômicas e 
reservar aos brasileiros o tratamento preferencial que for dado às empresas nacionais.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos de promoção da 
atividade econômica, constantes dos planos e programas de desenvolvimento nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14996 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 301  
Acrescente-se ao Art. 301 do Projeto de Constituição:  
"Art. 301. ............................ 
§ - ........................... 
§ - ........................... 
§ - O Estado, através de leis especiais, concederá estímulos às micro, pequenas e médias  
empresas, favorecendo-as com legislação fiscal diferenciada". 
Justificativa: 
O preceitos sugerido objetiva preservar as conquistas já obtidas pelas micro, pequenas e médias 
empresas, através do Estatuto da Microempresa, eis que as mesmas representam um universo 
estimado em 75% de participação ativa na economia do País.  
Parecer:   
O título referente ao Sistema Tributário deverá estipular a imunidade tributária para empresas de 
pequeno porte, o que se justifica dado o papel relevantes dessas empresas na economia nacional.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14997 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 301  
Dê-se, ao art. 301 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 301. - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente e exclusivo sob a  
titularidade direta ou indireta de brasileiros, ou por entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
Acreditamos que o texto acima sugerido é muito mais consentâneo com uma justa definição do que 
venha a ser uma empesa nacional.  
O preceito, como está redigido, além de ferir a conceituação meridiana do Direito Público 
Internacional, reveste-se de tendenciosas intenções. O que se pretende é constitucionalizar-se a 
interpretação hoje corrente em determinados da transacionalidade das empresas multinacionais 
apátridas e exclusivamente movidas por interesses mercantilistas e para quem só os fins interessam.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos de promoção da 
atividade econômica, constantes dos planos e programas de desenvolvimento nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:15282 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 301 do Projeto de Constituição.  
Art. 301 - Será considerada empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua administração sediada no País, e com a maioria dos dirigentes de nacionalidade 
brasileira, natos ou naturalizados. 
Justificativa: 
O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no País, não assegura à empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões 
são tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas.  
A ideia básica desta Emenda é no sentido de dar oportunidade à nova geração de administradores 
que estão surgindo no Brasil e devam ocupar espaços no futuro para a defesa dos interesses 
nacionais.  
Parecer:   
O Projeto de Constituição não busca impedir a criação, no Brasil, de empresas de capital estrangeiro. 
Estabelece porém o conceito de empresa nacional para identificar as empresas que devam receber 
tratamento favorecido do Estado. O emprego do conceito de "empresa brasileira ou nacional" poderia 
dar margem a duplicidade de interpretação. O assunto é tratado, de modo mais adequado, pelo 
Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15283 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 301 do Projeto de Constituição.  
Art. 301 .......................... 
§ 3o. - A Lei não discriminará as empresas legalmente constituídas no País. 
Justificativa: 
O progresso de uma nação, de um regime capitalista pressupõe igualdade de oportunidades a todas 
as empresas legalmente constituídas.  
No jogo da economia de mercado, qualquer discriminação poderá prejudicar seriamente o seu 
desenvolvimento.  
Parecer:   
O Projeto de Constituição não impede o estabelecimento de empresas de capital estrangeiro no 
Brasil.  
O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital estejam em mãos de brasileiros.  
Uma vez admitida a emenda, dependendo da interpretação que se desse a ela, poderia ser impedido, 
na prática, um tratamento diferenciado à empresa nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15290 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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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:15292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 301 do Projeto de Constituição.  
Art. 301 - "A lei não discriminará as empresas legalmente constituídas no País".  
§ Único - A lei deverá estabelecer o mínimo de restrições (limitações), salvo as de caráter  
temporário para resguardar os interesses nacionais. 
Justificativa: 
1) O princípio básico da lei é estabelecer a igualdade de direitos, seja para pessoa física ou jurídica. 
Não se deve admitir qualquer tipo de discriminação que infrinja o referido princípio.  
O Artigo 301 estabelecer claramente discriminações entre as empresas nacionais e estrangeiras. É 
uma injustiça limitar os direitos dessas últimas que cumprem obrigações (tributos, encargos sociais e 
demais encargos) igualmente às primeiras. Essa discriminação também é conflitante com os 
princípios estabelecidos no “Artigo 300 – Inciso IV – Livre concorrência”.  
2) As limitações às atividades econômicas no resguardo do interesse nacional, poderiam ser 
comtempladas temporariamente através de lei ordinária, no entanto, tais limitações dever ser o 
mínimo necessário, como referido acima.  
3) O Brasil ainda carece de formação interna de capital que permita o desenvolvimento de novas 
tecnologias, como nos países industrializados. Nessa situação, a discriminação estipulada na lei, 
inibidora às empresas estrangeiras, contraria o interesse nacional.  
Parecer:   
O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular, assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital esteja em mãos de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15293 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 301, § 2o. do Projeto de Constituição. 
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Justificativa: 
O princípio básico da lei é estabelecer a igualdade de direitos, seja para pessoa física ou jurídica. 
Não se deve admitir qualquer tipo de discriminação que infrinja o referido princípio.  
O Artigo 301 estabelecer claramente discriminações entre as empresas nacionais e estrangeiras. É 
uma injustiça limitar os direitos dessas últimas que cumprem obrigações (tributos, encargos sociais e 
demais encargos) igualmente às primeiras. Essa discriminação também é conflitante com os 
princípios estabelecidos no “Artigo 300 – Inciso IV – Livre concorrência”.  
As limitações às atividades econômicas no resguardo do interesse nacional, poderiam ser 
comtempladas temporariamente através de lei ordinária, no entanto, tais limitações dever ser o 
mínimo necessário, como referido acima.  
O Brasil ainda carece de formação interna de capital que permita o desenvolvimento de novas 
tecnologias, como nos países industrializados. Nessa situação, a discriminação estipulada na lei, 
inibidora às empresas estrangeiras, contraria o interesse nacional.  
Parecer:   
O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular, assegurar as bases legais para que diferentes  
formas de tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas 
nacionais. Parece correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle 
decisório e de capital esteja em mãos de brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 301 do Projeto de Constituição.  
Art. 301 - § 4o. - Às empresas privadas compete, com o estímulo e o apoio do Estado, organizar e 
explorar as atividades econômicas. 
Justificativa: 
Na participação direta do Estado na produção ou na circulação de bens e serviços há que fazer 
distinção ente setores que, pela própria característica, ou mesmo por tradição, seriam mais 
apropriados no atual estágio de desenvolvimento econômico do País, deixar ao Estado a 
responsabilidade de sua administração, cabendo à iniciativa privada um papel complementar. São os 
setores ditos de infraestrutura econômica, como a produção e transmissão de energia, os sistemas 
portuário, viário, de telecomunicações, de metrô, de água e esgotos, postais, etc... Também poderia 
ser incluído neste grupo os setores com o caráter de monopólio de Estado por questões de 
segurança nacional. A participação direta do Estado nos demais setores da economia, com base no 
argumento da incapacidade do setor privado, como consta na atual Constituição, é hoje inteiramente 
dispensável.  
O argumento tinha validade no passado, porém, com o desenvolvimento econômico verificado, com o 
fortalecimento do setor privado, com a estruturação do sistema financeiro e do mercado de capitais, o 
mesmo, não tem procedência. Muitas das experiências de participação direta do Estado, utilizando 
recursos dos contribuintes têm sido desastrosas. Essas participações tem sido responsáveis por 
parcelas significativas do déficit do setor público e continuará a exigir novos fluxos de recursos de 
contribuintes, e em detrimento de investimentos do Estado em áreas que são de sua inteira 
responsabilidade. Além disso, o surgimento do Estado empresário em determinados setores da 
economia em geral inibe a iniciativa do setor privado, que não raras vezes encontra-se em situação 
de inferioridade em teremos de competição, pois, enquanto que para empresas privadas os recursos 
financeiros sempre têm um custo, para o empreendimento estatal os recursos são obrigatórios do 
Tesouro Nacional, portanto sem custo financeiro, sem falar no tratamento diferenciado que 
instituições governamentais em geral dispensam às empresas privadas e à empresa estatal. 
Portanto, devem ser rigorosamente limitadas novas participações do Estado.  
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Parecer:   
A emenda tem caráter excessivamente restritivo e contraria o espírito do Projeto de Constituição, o 
qual prevê circunstâncias especiais em que se justifica a intervenção do Estado no domínio 
econômico.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15365 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 301 a seguinte redação:  
Art. 301 - A lei definirá a Empresa Nacional e disporá sobre os meios jurídicos e político  
econômicos de fortalecimento e desenvolvimento da economia nacional. 
Justificativa: 
Os princípios da Ordem Econômica são suficientes para orientar o legislador, quando à Conceituação 
da Empresa Nacional e da política econômica de proteção a esta empresa.  
Ademais, a Política Econômica tem que analisar cada caso concreto, e variará de conformidade com 
o tempo e as necessidades do país, não podendo amarrar em um texto constitucional situações 
variáveis.  
Parecer:   
A emenda apresentada, apesar da relevância, deixa de abordar aspectos importantes da matéria 
enfocada, o dispositivo do projeto de constituição atende melhor os objetivos a que se propõe.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15396 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se, onde couber, no texto do Projeto de Constituição, no Capítulo I, do Título VIII:  
Art. - Empresa Nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída sob as leis  
brasileiras e que tenham sede e administração no País.  
Parágrafo Único - Terá tratamento privilegiado, em determinados setores de atividade econômica, as 
empresas nacionais cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros. 
Justificativa: 
Insisto no posicionamento assumido desde a fase de instalação das Subcomissões da Assembleia 
Nacional Constituinte, de que conceituar ou não a empresa nacional, pura e simplesmente, e ainda, a 
nível constitucional, não significaria, necessariamente, a proteção pretendida para o capital e para os 
investimentos, de nacionais. 
Na declaração de voto que apresentei quando da votação do Substitutivo Severo Gomes perante a 
Comissão da Ordem Econômica, enfatizei a inconveniência dessa conceituação a nível constituição, 
por não ser tecnicamente justificável.  
Na fase em que se encontram os trabalhos constitucionais, e por minha vivencia nesta Casa 
Legislativa, tudo leva a crer que dispositivos dessa ordem permanecerão no corpo da futura Carta 
Magna.  
Assim, para tentar evitar que outros conceitos prejudiciais à economia do País acabam por vingar no 
Texto Constitucional, apresento esta proposta que visa, afinal, proteger o investimento nacional.  
Parecer:   
A emenda apresentada, apesar da relevância, deixa de abordar aspectos importantes da matéria 
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enfocada. O dispositivo do projeto de constituição atende melhor os objetivos a que se propõe.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15583 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Substituam-se os arts. 300 a 326 pelos seguintes remunerando-se os demais.  
Art. 300 - A atividade econômica é livre e compete à iniciativa privada exercê-la em todas as  
suas modalidades.  
A ordem econômica e social tem por fim propiciar o desenvolvimento nacional, com base nos  
seguintes princípios:  
I - liberdade de iniciativa;  
II - propriedade privada dos meios de produção;  
III - livre concorrência nos mercados;  
IV - valorização do trabalho como condição de dignidade humana;  
V - expansão das oportunidades de emprego produtivo;  
VI - igualdade de oportunidade;  
VII - redução das disparidades regionais de natureza socioeconômica.  
Art. 301 - É vedada a intervenção complementar do Estado na economia, salvo expresso  
autorização legislativa, caso a caso, por lei complementar, mas deverá ser sempre transitória  
para atender a setor que não se tenha desenvolvimento plenamente e que a iniciativa não se 
disponha a fazê-lo.  
1o. - A intervenção regulamentar somente se deverá para assegurar o livre funcionamento dos  
mercados e da concorrência, em benefício do consumidor.  
2o. - Em quaisquer destas hipóteses, a intervenção cessará assim que desaparecerem as  
razões que a determinarem.  
3o. - Os gastos da União de capital e custeio, nos setores da educação e saúde, realizados nos 
Estados que tenham renda "per capita" inferior à média nacional, não poderão ser  
inferior à proporção percentual que cada Estado detenha na população total do País.  
4o. - As desapropriações fins de reforma agrária promovidas pela União, Estados e Municípios, serão 
sempre precedidas de prévia e justa indenização em dinheiro, vedando-se ao desapropriante a 
imissão na posse dos bens desapropriados, até que seja efetivada a aludida indenização, fixada pelo 
Juízo competente.  
5o. - É de competência da União, após disposição de terras públicas inexploradas  
próprias, dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal, promover a desapropriação de  
propriedade territorial rural, para fins de reforma - agrária, mediante pagamento prévio de  
justa indenização, em títulos da dívida pública, com cláusula de exata atualização monetária,  
resgatáveis no prazo de dez anos, em parcelas semestrais e sucessivas, assegurada a sua  
aceitação, a qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo federal ou  
obrigações do expropriado para com a União. A indenização das benfeitorias, existentes nas áreas  
desapropriadas, será sempre paga em dinheiro:  
a) a desapropriação, de que trata este parágrafo limitar-se-á às áreas inexploradas  
abrangidas por zonas prioritárias, conforme definidas pela política agrícola e fundiária de  
que trata o artigo abaixo;  
b) o volume anual ou periódico das emissões de títulos, para os fins de que trata este  
parágrafo obedecerá o limite de endividamento da União, segundo dispuser a lei;  
c) os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, estaduais e municipais que  
incidam sobre a transferência da propriedade objeto de desapropriação, de que trata este parágrafo.  
Art. 302 - Lei Complementar disporá uma política, agrícola e fundiária permanente e aplicável, sem 
discriminações a todo produtor rural, e estabelecerá as diretrizes para delimitação das zonas rurais 
prioritárias, sujeitas a reforma agrária.  
Art. 303 - Ao investimento de capital estrangeiro no País, inclusive o tecnológico, é assegurado 
tratamento idêntico ao dispensado ao capital nacional, sendo proibidas discriminações ou restrições 
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de qualquer, observando o disposto no Art. anterior e seus parágrafos.  
§ Único - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que 
sua administração sediada no País.  
Art. 304 - As normas de valorização do trabalho obedecerão aos seguintes princípios, além de outros 
que visem a melhoria de condição social dos trabalhadores.  
I - salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família.  
II - não discriminação ou distinção, exclusão ou preferência em motivos de raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social, com igualdade de oportunidades de 
tratamento no emprego ou no exercício de profissão.  
Não se considera distinção as preferências baseada nas qualificações exigidas para a função ou 
cargo, nem nas normas concernentes a racionalização do trabalho.  
III - integração na vida e no desenvolvimento da empresa;  
IV - duração semanal do trabalho não excedente a 48 horas, com intervalo para descanso, salvo 
casos excepcionalmente previstos;  
V - repouso semanal remunerado e nos feriados civis;  
VI - férias anuais remuneradas;  
VII - medicina e segurança do trabalho;  
VIII - a proibição de qualquer trabalho a menores de 12 anos. A Lei definirá quais as atividades que 
não devem ser exercidas por razões de saúde e de moral;  
IX - condições especiais de trabalho à gestante;  
X - ao trabalho injustamente despedido, não optante do FGTS, terá direito à indenização pelo  
seu tempo de trabalho;  
XI - previdência social casos de doença, invalidez, velhice e morte, como proteção adequada  
contra acidente de trabalho, bem como assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva;  
XII - aposentadoria, com salário compatível, conforme o que for estabelecido em lei;  
XIII - a organização sindical é livre, ficando restritas quaisquer contribuições aos respectivos 
associados;  
XIV - reconhecimento da concepção coletiva com instrumento adequado ao estabelecimento, de  
condições de trabalho e estímulo aos processos de negociações;  
XV - reconhecimento do direito de greve, ficando o seu exercício dependente da manutenção  
de serviço essenciais à comunidade definidos em lei.  
§ Único - nenhuma prestação de serviço de assistência ou benefícios compreendidos na  
previdência social será criada, majorada ou estendida sem a correspondente e vinculada fonte  
de custeio total.  
Art. 305 - A lei disporá sobre o regime das empresas concessionária de serviços públicos federais, 
estaduais e municipais, estabelecendo:  
I - obrigações de manter o serviço adequado;  
II - tarifas que permitam a remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços  
e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro.  
III - fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que estipuladas em contrato 
anterior.  
§ Único - a escolha da empresa concessionária dependerá de concorrência.  
Art. 306 - As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedades distintas da do solo, para o efeito de exploração ou aproveitamento 
industrial, assegurada, porém, preferência ao proprietário do solo a esta exploração ou 
aproveitamento.  
1o. - A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos  
potenciais de energia hidráulica dependerão de autorização ou concessão federal na forma da lei.  
2o. - É assegurada ao proprietário do solo a participação nos resultados da lavra. Quanto às  
jazidas e minas cuja exploração constitui monopólio da União, a lei regulará a forma da  
indenização.  
3o. - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento de energia hidráulica  
de potência reduzida.  
4o. - A lei garantirá a venda em condições econômicas da energia produzida pela iniciativa  
privada cuja comercialização seja feita exclusivamente por empresas públicas.  
Art. 307 - Às empresas públicas e sociedades de economia mista cabe exercer a intervenção  
complementar observado no que for aplicável o disposto em artigo anterior e seus parágrafos. No  
desempenho desta atividade elas se submeterão integralmente ao direito próprio das empresas e  
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não poderão gozar de benefícios, privilégios, subvenções ou dotações orçamentárias ou fiscais  
não extensíveis paritariamente às demais do setor.  
Art. 308 - A lei federal disporá sobre as condições de legitimação da posse e de preferência  
para a aquisição, até cem hectares, de terras públicas por aqueles que as tornem produtivas com  
o seu trabalho e o de sua família.  
§ Único - Salvo pela execução de planos de reforma agrária, não fará, sem prévia aprovação do  
Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares.  
Art. 309 - O controle acionário de empresas  
jornalísticas, de qualquer espécie, inclusive de televisão e de radiodifusão, é vedado:  
I - a estrangeiros;  
II - a sociedade que tenham como acionista ou sócios majoritários estrangeiros ou pessoa  
jurídicas, exceto partidos políticos.  
1o. - A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas  
mencionadas neste artigo caberão somente a brasileiros.  
2o. - Sem prejuízo da liberdade de pensamento e de informação, a lei poderá estabelecer outras  
condições para a organização e o funcionamento das empresas jornalística ou de televisão e de  
radiodifusão, no interesse do regime democrático e do combater a subversão e à corrupção. 
Justificativa: 
A presente SUGESTÃO é fruto do resultado do IV Congresso Nacional das Associações Comerciais 
realizado em Brasília, nos dias 26 e 28 de brillúltimo, sob o patrocínio da confederação e promoção 
da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal.  
Buscamos nessa trabalho dois trechos que reproduzimos como justificativa desta proposição.  
“Buscaram, na apreciação das teses e indicações, formular propostas que pudessem contribuir para a 
construção de uma sociedade pluralista, mais aberta, mais justa com igualdade de oportunidade, 
concentrada no respeito ao indivíduo e à liberdade, enfatizando-se que é democracia política, como 
guardião da liberdade que há de assegurar e estimular a realização do progresso através da 
economia de mercado, afastando a onisciência tecnocrática das concessões tuteladas do Estado.  
Nesta perspectiva, avultou a imperiosa necessidade de uma posição mais consistente e mais eficaz, 
na defesa da liberdade em todos os níveis, tais como: liberdade de produzir, liberdade de investir, 
liberdade de investir, liberdade de prospera, liberdade de votar e ser eleito pelo voto do povo”.  
Pretende-se pura e simplesmente conciliar princípios que vêm tornando duradoura a nossa ordem 
social, fazendo frente à sinistra demagogia que insiste em ameaçar a nossa segurança econômica.  
Parecer:   
A emenda, que fere múltiplos aspectos dos capítulos da ordem econômica e social, sem dúvida tem 
contribuições significativas ao Substitutivo em elaboração. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:15666 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
inclua-se no artigo 301 um parágrafo com a seguinte redação:  
"Parágrafo - Só se considera empresa nacional, para os fins deste artigo, aquela cujo controle de 
capital pertença a brasileiros e que, constituída e com sede no País, nele tenha o centro de suas 
decisões. 
Justificativa: 
A expressão “empresa nacional” deve ser bem definida, tal como prevê o art. 323 do anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos, que acima reproduzimos.  
Parecer:   
Para que se tenha assegurado o efetivo controle nacional em setores definidos como estratégicos é 
necessário que se tenha a titularidade de brasileiros não apenas com relação ao controle do capital, 
mas também relativamente a demais variáveis que contornam o controle decisório de uma empresa, 
entre os quais se destacam o processo tecnológico e o acesso aos mercados. Assim, adotar a 
presente emenda significa abstrair-se da interveniência dessas variáveis, e, em consequência, 
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do efetivo controle e autonomia nacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15669 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no art. 301 um parágrafo com a seguinte redação:  
"Parágrafo - Só se considera empresa nacional, para os fins deste artigo, aquela cujo  
controle de capital pertença a brasileiros e que, constituída e com sede no País, nele tenha o centro 
de suas decisões." 
Justificativa: 
A expressão “empresa nacional” deve ser bem definida, tal como prevê o art. 323 do anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos, que acima reproduzimos.  
Parecer:   
Para que se tenha assegurado o efetivo controle nacional em setores definidos como estratégicos é 
necessário que se tenha a titularidade de brasileiros não apenas com relação ao controle do capital, 
mas também relativamente a demais variáveis que conformam o controle decisório de uma empresa, 
entre os quais se destacam o processo tecnológico e o acesso aos mercados. Assim, adotar a 
presente emenda significa abstrair-se da interveniência dessas variáveis, e, em consequência, 
do efetivo controle e autonomia nacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15727 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dá nova redação ao art. 301 do projeto.  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de brasileiros, ou de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
A substituição das expressões “pessoas físicas domiciliadas no País”, pela expressão “brasileiros”, 
suprime qualquer dúvida, previne qualquer interpretação capciosa e guarnece melhor o interesse 
nacional.  
Aliás, também sobre este tema crucial e recente Convenção Nacional Extraordinária do PMDB 
apontou, por ampla maioria, na direção da efetiva proteção da empresa nacional, assegurando-lhe 
primazia frente às empresas estrangeiras ou multinacionais, domiciliadas no País.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos de promoção da 
atividade econômicas constantes dos planos e programas de desenvolvimento nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:15794 PARCIALMENTE APROVADA 
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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. 301, § 1o.  
Dê-se ao art. 301 e seu parágrafo primeiro "Art. 301 - É considerada empresa nacional,  
para todos os fins de direito, aquela cujo capital pertença a brasileiros e que, constituída com sede  
no País, nele tenha o centro de suas decisões e controle do processo tecnológico."  
§ 1o. - Haverá reserva de mercado as empresas nacionais em setores estratégicos da economia,  
tais como informática biotecnologia, mecânica de precisão, química fina e outros definidos em lei. 
Justificativa: 
A conceituação torna mais precisa a forma da empresa nacional, evitando manobras e subterfúgios 
legais visem burlar, por parte das multinacionais a proteção das empresas genuinamente nacionais, 
bem como explicita o conceito de reserva de mercado em setores estratégicos.  
Parecer:   
Sabidamente, todo um conjunto de variáveis desempenha importância estratégica para a estipulação 
do efetivo controle nacional sobre um determinado empreendimento, dentre os quais destacam-se o 
controle do capital, da tecnologia e do mercado.  
Nessa direção, é restritivo para a consecução desse controle definir a exigência da propriedade do 
capital por brasileiros, sem distinguir sua natureza relativamente à competência para a tomada de 
decisões.  
Mais ainda, ao nível constitucional é mais importante assegurar-se a exigência do controle decisório, 
de uma forma global, para que se possa, na legislação ordinária, contemplar toda a especificidade 
setorial necessária à definição e consecução do efetivo controle tecnológico nacional em um de-  
terminado segmento econômico.  
Por outro lado, não cabe ao texto constitucional, dado mesmo a natureza de transitoriedade daquele 
instrumento de promoção, definir setores objetos da reserva de mercado, mas simplesmente 
assegura a sua implantação, quando assim se fizer necessário.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16063 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 301 do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 301 - Empresa nacional para todos os fins de direito é aquele constituída sob as leis  
brasileiras e que tenha sede e administração no País." 
Justificativa: 
Tal definição está conforme os interesses brasileiros de uma sociedade aberta aos avanços nas 
ciências e aportes de tecnologias, quaisquer que sejam suas procedências.  
Deve-se entender, no entanto, que, visando preservar a soberania nacional, Lei Complementar 
poderá estabelecer tratamento diferenciado em determinados setores da atividade econômica, em 
favor de empresas cujo poder decisório pertença a brasileiros.  
Parecer:   
Para que se estipule o efetivo controle nacional em um determinado empreendimento não basta 
requerer que o mesmo seja constituído e tenha sua sede e administração no País. Para tanto, é 
fundamental a titularidade de brasileiros no controle de capital e decisório da empresa.  
Mais ainda, esta diferenciação é necessária para que se dê preferência ao capital nacional na 
absorção da poupança interna. É necessária para que se possa assegurar a real autonomia nacional 
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em setores definidos como estratégias para o desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16134 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva:  
Dispositivo emendado: art. 301 Substitua-se, no art. 301, a expressão "pessoas físicas domiciliadas 
no País" por "brasileiros natos domiciliados no País". 
Justificativa: 
Em face das prerrogativas, até mesmo constitucionais, asseguradas às empresas denominadas 
nacionais, entendo se deve restringir o alcance dessa titulação, evitando-se a excessiva interferência 
alienígena em nosso sistema econômico.  
Se, por um lado, combate-se a intervenção estatal na economia, propugnando-se pela privatização 
dos meios de produção, não se pode permitir que tais meios venham a situar-se preponderantemente 
em mãos de quem não seja brasileiro nato.  
Parecer:   
A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:16173 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 301  
O Artigo 301 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 301 - "Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle do capital e da administração seja detido por brasileiros." 
Justificativa: 
O conceito de empresa nacional consagrado no anteprojeto é uma falsidade, um equívoco. Abrange 
ele empresas que são brasileiras apenas na aparência, mas que não o são de fato.  
Aliás, hão é preciso recorrer à doutrina e à jurisprudência para demonstrar que só o critério do 
“controle” identifica as empresas verdadeiramente nacionais. Basta compulsar o próprio anteprojeto 
de Constituição. Senão vejamos o art. 401, fiel à tradição do direito constitucional brasileiro, repete 
ser privativa de brasileiros a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão E, seu § 1°, ao 
vedar a participação de pessoas jurídicas no capital dessas empresas, faz a ressalva “exceto a de 
partidos políticos e de sociedade de capital exclusivamente nacional” Ora, tivesse sido corretamente 
conceituada a empresa nacional, ao constituinte, ao consignar a exceção a regra, teria bastado 
mencionar “exceto a de partidos políticos e de sociedades nacionais”.  
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Mas, como tem consciência de que as empresas conceituadas como tal, de fato não o são, sentiu 
necessidade de recorrer à expressão “sociedade de capital exclusivamente nacional”. Reconhecendo, 
desse modo, que só as sociedade de capital exclusivamente nacional”. Reconhecendo, desse modo, 
que só as sociedades de capital nacional devem fruir dos direitos civis privativos de brasileiros, vale 
dizer, que só essas empresas são efetivamente brasileiras.  
A presente emenda busca, assim, expungir do anteprojeto um equívoco, para não dizer, uma mentira.  
Parecer:   
A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:16203 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   ARTIGO 301 e PARÁGRAFOS:  
EMENDA: Substituir no Projeto de Constituição apresentado pela Comissão de Sistematização, o  
artigo 301 CAPUT e Parágrafos, pela seguinte redação:  
ARTIGO 301 - "São nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e  
que têm no País a sede de sua administração" 
Justificativa: 
Tradicionalmente, as Constituições brasileiras tem evitado definir a nacionalidade das pessoas 
jurídicas, tendo, no capítulo “Da Nacionalidade”, definido a nacionalidade apenas das pessoas físicas.  
A primeira razão é o caráter generalizante e perene próprio da Constituição, que é incompatível com 
as especificidades que adicionam requisitos de nacionalidade em cada setor da atividade econômica, 
estabelecendo que empresa nacional é a que detém “X” ou “Y” de ações em mãos de brasileiros e 
disposições parecidas. A segunda razão é que, desde 1940, muito satisfatoriamente, vige o conceito 
acima exposto, previsto no Decreto-Lei 2.627, que é de aplicação geral (até incorporado na nova lei 
que rege as sociedades anônimas, que são a mais moderna e sofisticada forma de sociedade, e 
empregado, por analogia, em relação aos demais tipos de sociedade).  
E se revela não afetado pelo tempo, do que o exemplo acima dá a melhor evidência. Parece-nos, 
portanto, dada a aceitação social e a sedimentação de tal conceito, que se algum faz jus a figurar na 
Constituinte, há de ser este.  
Para ajustar-se tal conceito às necessidades circunstanciais de algum setor, o correto será tratá-lo 
através de lei ordinária já que não compete nem há condições de a Constituição prever um conceito 
de nacionalidade de sociedade para atividade econômica do mercado.  
Por igual, a forma de se ajustar o conceito de nacionalidade às realidades de algum setor do mercado 
não é inventor novos conceitos de nacionalidade, do que resultaria uma miscelânea geral, além de 
que o conceito de nacionalidade naturalmente é uno (filhos de pais estrangeiros nascidos no Brasil 
são brasileiros, obras criadas no Brasil por autores estrangeiros são brasileiros e não se justiça que 
tal uniformidade não se aplique também ao caso das sociedades).  
A adequação em tela deverá ser feita através de edição de requisitos que não se apoiem no pretexto 
da nacionalidade (p. ex., controle direto e administração por brasileiros etc., porém sem modificar o 
conceito da nacionalidade das sociedades).  
Tal adequação, ainda, deve ser feita através de lei ordinária, em conformidade com as circunstâncias 
que se apresentem em cada caso e em cada momento. O sistema então resultante preservaria, 
portanto, a generalização e perenidade da Constituição e a unicidade do conceito de nacionalidade, 
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evitando, por conseguinte, a miscelânea geral, que seria multiplicada no tempo e por cada ramo de 
atividade econômica.  
Parecer:   
A alteração proposta pelo ilustre autor da emenda contraria o espírito aprovado, para o assunto, pela 
comissão temática e da grande maioria dos Senhores Constituintes. Ficamos, assim, com a redação 
apresentada no substitutivo, por ser de maior consenso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16275 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- o § 2o. do artigo 301 deve ter a seguinte redação:  
§ 2o. - As empresas nacionais terão exclusividade de acesso ao crédito público subvencionado e, em 
igualdade de condições, preferência no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir uma distorção introduzida pelo dispositivo questionado. Ao estabelecer 
preferência da empresa nacional ao crédito subsidiado, implicitamente reconhece a mesma 
concessão às empresas estrangeiras.  
Tal possibilidade converte-se uma violência contra a sociedade brasileira (já tantas vezes violentada), 
pois todo subsídio importa uma transferência de rendas do setor público ao setor privado.  
Parecer:   
A Emenda está de acordo com os objetivos propostos pelo legislador e corrige as distorções 
constantes do texto original, merecendo aprovação parcial.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17028 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
Pela presente emenda o artigo 301 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e da capital esteja, sob a titularidade de brasileiros, ou por entidades de direito 
público. 
Justificativa: 
O texto na forma apresentado pelo Projeto do Relator faz uma definição de empresa nacional que 
permitirá as empresas de capital estrangeiro se qualificarem como nacional, e consequentemente 
conseguirem eventuais incentivos da União.  
Para que isto não ocorra propomos nova definição.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos de promoção da 
atividade econômica constantes dos planos e programas de desenvolvimento nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares, impedir-se-á 
qualquer desvio de benefícios ou vantagens.  
Assim falta a redação do texto da emenda maior rigor conceitual que se obtém com a explicitação de 
titularidade direta e indireta e com a exigência de domicílio no País.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:17040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Dê-se nova redação ao "caput" e aos parágrafos do artigo 301, acrescentando-se,  
também, um novo parágrafo:  
"Art. 301. Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela cujo controle de capital  
esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade de pessoas  
físicas brasileiras e que, constituída no país e com sede nele, aí tenha o seu centro decisório.  
§ 1o. As empresas que atuem em setores de tecnologia de ponta somente serão consideradas  
nacionais quando, além de atenderem aos requisitos apontados no "caput" deste artigo, assegurem 
o controle tecnológico nacional.  
§ 2o. À empresa nacional será dispensado, na forma da lei, tratamento diferenciado no que concerne 
às compras governamentais.  
§ 3o. A lei estabelecerá reservas de mercado interno tendo em vista o desenvolvimento econômico  
e a autonomia tecnológica e cultural do país. 
Justificativa: 
Trata-se de disciplinar constitucionalmente a figura jurídica da empresa nacional e o instituto de 
reserva de mercado, a fim de se assegurar a prevalência dos interesses da população brasileira no 
tocante à ordem econômica do país.  
Parecer:   
Sabidamente, todo um conjunto de variáveis desempenha importância estratégica para a estipulação 
do efetivo controle nacional sobre um determinado empreendimento, dentre as quais se destacam o 
controle de capital, de tecnologia e do acesso a mercados.  
Ao nível constitucional, é mais importante assegurar-se a exigência de controle decisório, de uma 
forma global, para que se possa, na legislação ordinária, contemplar toda a especificidade setorial 
necessária à definição e consecução do efetivo controle tecnológico nacional em um determinado 
segmento econômico. Assim, não basta assegurar que o centro decisório esteja localizado no País. É 
necessário explicitar a sua titularidade por brasileiros.  
Por fim, cabe ressaltar ainda que o instituto da reserva de mercado e o tratamento diferenciado às 
empresas nacionais já estão assegurados no projeto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:17124 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: "Caput" do Artigo 301, do Projeto.  
Dê-se ao "caput" do Artigo 301, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 301 - Considera-se empresa de capital nacional a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País, cujos controles decisório e de capital com direito a voto estejam, sob a titularidade  
direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
Todas as empresas que atuem no Brasil devem ser consideradas NACIONAIS. Assim se impõe que 
seja porque a lei brasileira só abrange as nacionais. Dizer que uma empresa é nacional porque tem a 
maioria de capital votante e de poder decisório pertencentes a pessoas domiciliadas no País – como 
é o caso do texto do artigo emendado – equivale a admitir que empresas NÃO NACIONAIS atuem no 
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Brasil e por não serem nacionais não tenham obrigação de obedecer as leis brasileiras. Pelo texto 
apresentado com esta emenda, todas as empresas instaladas no País são consideradas 
NACIONAIS, não importando que tenham o capital em mãos de estrangeiros ou de brasileiros, 
ficando, em decorrência, sujeitas às regras das leis nacionais.  
Para algumas atividades é necessário que as empresas tenham o capital e o mando em poder de 
brasileiros. A estas se denominará empresas de CAPITAL nacional.  
São estas as razões que justificam a presente emenda. 
Parecer:   
A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:17265 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: 301  
Modifique-se, o Art. 301 do Projeto de Constituição, dando-lhe esta redação:  
"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja em caráter permanente e exclusivo sob a titularidade  
de brasileiros, ou de entidades de direito público interno." 
Justificativa: 
O conceito correto de empresa nacional associa-se à totalidade e controle de capital nas mãos de 
pessoa ou pessoas nascidas no Brasil. E caso contrário, isto é, com controle externo, a empresa 
será, insofismavelmente, estrangeira.  
Infelizmente existe aqueles que, a todo transe, desejar distorcer tudo para atender interesses 
menores e geralmente impatrióticos.  
O investimento externo deve ser considerado benéfico e contar com estímulos internos. Mas 
conceder-lhe vantagens e incentivos e, ainda, permitir-lhe acesso a créditos públicos chega a ser um 
exagero. A empresa nacional parece apoio correto de conduzir o Pais a autossuficiência econômica.  
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos  
de promoção das atividades econômicas constantes dos planos e programas de desenvolvimento 
nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17772 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- O § 2o. do artigo 301 deve ter a seguinte redação:  
§ 2o. - As empresas nacionais terão exclusividade de créditos públicos subvencionados  
e, em igualdade de condições, preferência no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir uma distorção introduzida pelo dispositivo questionado. Ao estabelecer a 
preferência da empresa nacional ao crédito subsidiado, implicitamente reconhece a mesma 
concessão as empresas estrangeiras.  
Tal possibilidade converte-se numa violência contra a sociedade brasileira (já tantas vezes 
violentada), pois todo subsídio importa numa transferência de rendas do setor público para o setor 
privado.  
Parecer:   
Entendemos como oportuna a retirada da preferência a empresas nacionais de créditos públicos 
subvencionados. A experiência demonstra que a subvenção visa a atender a um imperativo 
conjuntural, em que importantes efeitos possam estar em jogo: o desemprego, a queda da receita, o 
comprometimento do comércio internacional, etc. Preferimos deixar a questão em aberto, para ser 
disciplinada por lei ordinária.  
Pela Rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:18130 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo primeiro do artigo 301, na sua parte "in fine", as seguintes  
expressões, logo após a palavra temporária:  
Art. 301. ..................................  
§ 1o. "...especialmente nas áreas de Biotecnologia, química fina e informática. 
Justificativa: 
A presente emenda, pretende estabelecer, sem alterar o conteúdo do § 1° do art. 301, uma proteção 
enfática para os setores da biotecnologia, química fina e informática, de vital importância para a 
autonomia tecnológica e industrial, por ainda não terem atingido grau de desenvolvimento compatível 
com as necessidades do país.  
Ressalta-se aliás, que a informática já teve proteção especial assegurada na Lei n° 7232/84.  
Parecer:   
Não entendemos como adequada a indicação, no corpo da Carta Magna que se quer elaborar, de 
quais setores da economia brasileira deverão ser objeto da proteção temporária de que trata o 
parágrafo 1o. do artigo 301 do Projeto. Aliás, a própria natureza da proteção (temporária) já esclarece 
que a conjuntura econômica é quem apontará, no momento histórico adequado, os setores 
necessitados de proteção.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:18515 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 301 pela seguinte redação:  
"Art. 301 - Considera-se empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital votante esteja, em caráter permanente, exclusivo e  
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incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou de entidade de 
direito público interno." 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional no texto da Constituição seguramente se destina a resguarda-la de 
distorções prejudiciais ao seu controle por agentes da economia do País Conforme a redação do Art. 
301 no Projeto de Constituição, seria possível o controle acionário e decisório da empresa nacional 
por entidades ou pessoas físicas estrangeiras, bastando que estas tivesses domicílio no Brasil.  
Parecer:   
A conceituação de empresa nacional, na forma em que está colocada no Projeto, ensejou a 
preocupação de dezenas e dezenas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em  
que uma tônica predominou: a titularidade do controle decisório e de capital deveria estar nas mãos 
de brasileiros, e não, como no Projeto, nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no País.  
Uma solução conciliatória foi encontrada e passou a incorporar o 'substitutivo: a titularidade passa a 
ser de brasileiros domiciliados no País, ou entidade de direito público interno, e definiu-se a empresa 
brasileira de capital estrangeiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não preencha os 
demais requisitos da empresa nacional, nos termos definidos no substitutivo.  
Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o nível de polemização do assunto.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:18695 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se aos Capítulos I e III do Título VIII - da Ordem Econômica e Financeira a seguinte 
redação:  
Dê-se ao Título VIII a seguinte redação:  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Do Princípios Gerais  
Art. 185 - 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.  
Art. 186. 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. - As empresas de que trata este artigo terão preferência no acesso a crédito públicos  
subvencionados e em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços ao poder público 
e as que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção temporária.  
§ 2o. Será considerada empresa brasileira de capital estrangeiro a pessoa jurídica constituída,  
com sede e direção no Brasil, que não preencha os requisitos do "caput".  
Art. 187. A intervenção e o monopólio do Estado no domínio econômico só serão permitidos  
quando necessários para atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei.  
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§ 1o. Na exploração, pelo Estado, da atividade econômica, as empresas públicas e sociedades de 
economia mista serão criadas por lei complementar e reger-se-ão pelas normas aplicáveis  
às empresas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e das obrigações.  
§ 2o. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de benefícios e  
privilégios fiscais não extensíveis, paritariamente, as do setor privado.  
§ 3o. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento, o qual será imperativo para o setor público 
e indicativo para o setor privado.  
§ 4o. A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico que tenha por fim  
dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência ou aumentar arbitrariamente os lucros.  
§ 5o. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos contempla os aspectos de mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
O ilustre senador José Richa e outros apresentam um emenda substitutiva ao Título VIII do projeto de 
constituição. Examinando detidamente as sugestões da Sua Excelência, podemos  
nos apropriar de uma série de princípios, os quais incorporamos no substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18768 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 301 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 301 - A lei disporá sobre a empresa nacional que se organizará obedecendo os seguintes  
requisitos:  
a) Capital nacional representado por ações nominativas nunca inferior à 60%.  
b) sede, no território nacional;  
c) direção ocupada por brasileiros domiciliados no País;  
Acrescente-se o § 3o.  
§ 3o. A lei poderá dar tratamento específico a empresa que tenha organização diferente, da  
mencionada neste artigo, resguardando sempre a preferência para empresa nacional. 
Justificativa: 
O conceito de empresa nacional que está no projeto é na prática vazio e estranhamente retórico.  
Ao se definir, como é o desejo da Constituinte, a empresa nacional há de se garantir aos brasileiros 
uma maioria tranquila e ainda diretores domiciliados. Brasil além de terem a nacionalidade brasileira.  
Por outro lado não se pode impedir à política econômica, em casos específicos o apoio a empresas, 
com organização diferente, definida em lei, mas que merecem um tratamento especial sem prejuízo 
dos interesses da empresa nacional.  
Parecer:   
Para que se tenha assegurado o efetivo controle nacional em setores definidos como estratégicos é 
necessário que se tenha a titularidade de brasileiros não apenas com relação ao controle do capital, 
mas também relativamente a demais variáveis que conformam o controle decisório de uma empresa, 
entre os quais se destacam o processo tecnológico e o acesso aos mercados. Assim, adotar a 
presente emenda significa abstrair-se da interveniência dessas variáveis, e, em consequência, do  
efetivo controle e autonomia nacionais.  
Por sua vez, estipula-se no Projeto a possibilidade de tratamento preferencial às empresas nacionais, 
que, necessariamente, não implica exclusão das empresas que não cumpram aqueles requisitos. 
Assim sendo, seria redundante e desnecessário o acréscimo proposto pela emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:18954 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Dá nova redação e acrescenta § 3o. do Artigo 301 do Projeto de Constituição  
Art. 301  
Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no país, cujo  
controle acionário esteja em caráter permanente, exclusivo e incondicional sob o domínio de  
brasileiros natos ou naturalizados e estabelecidos no país há mais de 15 anos ou de entidade de  
direito público interno.  
§ 3o. As empresas estrangeiras terão suas atividades, campos de atuação e relacionamento  
econômico com o exterior, regulados em lei ordinária. 
Justificativa: 
A fixação do conceito de empresa nacional é de uma suma importância num país em 
desenvolvimento, onde há constante pesquisa e formação de tecnologia adequada ao 
desenvolvimento do país. No sistema constitucional em elaboração este conceito é absolutamente 
necessário para aplicação dos incentivos que a nova constituição contemplará, nos campos de 
investimento, criação de tecnologia, aplicações em formação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos e preferências nas aquisições do poder público.  
Fixado o conceito de empresa nacional como aquela cujo controle seja efetivo e incondicional de 
brasileiros natos ou naturalizados estes residentes e estabelecidos no Brasil há mais de 15 anos 
contempla o parágrafo 3º a regulamentação em lei ordinária, das atividades campos de atuação e 
relacionamento econômico com o exterior da empresa estrangeira.  
Parecer:   
De fato, o domínio de brasileiros no controle de um empreendimento deve constituir preceito 
fundamental para que se assegure a efetividade na aplicação de incentivos, benefícios  
e outras formas de privilégios orientados para o aumento do domínio e da autonomia nacional no 
processo de desenvolvimento do País. Porém, restringir esse controle a questão do capital é 
impróprio, sobretudo em decorrência da interveniência de outras variáveis nesse processo, tais como 
tecnologia, gerenciamento, acesso ao mercado, etc..  
Por sua vez, o disciplinamento da atuação das empresas de capital estrangeiro já está previsto no 
dispositivo subsequente do projeto, sendo, assim, desnecessária a proposta da emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19083 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 301 e seus §§ 1o. e 2o., do Projeto de Constituição, com o acréscimo de mais  
um parágrafo, a seguinte redação:  
"Até 301 - será considerada empresas 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 brasileiros domiciliados 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.  
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§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial à  
empresa nacional. 
Justificativa: 
A modificação visa aperfeiçoar a redação da matéria, estabelecendo a condição do prazo 
determinado para as autorizações ou concessões, bem como abrindo aos Estados e Municípios a 
possibilidade de virem a receber justa compensação quando tiveres parcelas de seu território 
gravadas por medidas de proteção.  
No § 1º manteve-se a mesma redação do § único do texto original do artigo, excluindo o 
aproveitamento de potenciais de pequena capacidade da prévia autorização ou concessão.  
Parecer:   
E preferível que se mantenha no texto constitucional o requisito do controle do capital sem qualquer 
especificação adicional. No que respeita à titularidade desse capital, a menção à nacionalidade e ao 
domicílio enxuga o conceito.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
      EMENDA:19314 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 301  
Dá nova redação ao artigo 301, que passa a ser:  
Art. 301 - Será considerada empresa nacional pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle decisório e capital, esteja em caráter permanente, sob a titularidade direta ou indireta de 
brasileiros, ou de entidades de direito público.  
§ 1o. - Em setores nos quais a tecnologia seja fator predominante de produção, somente 
serão consideradas nacionais as empresas que estiverem sujeitas ao controle tecnológico nacional.  
§ 2o. - As empresas nacionais terão exclusividade no acesso à créditos públicos subvencionados e 
em igualdade de condições, preferência no fornecimento de bens e serviços ao  
Poder Público. 
Justificativa: 
As relações entre o capital nacional, público ou privado, e o capital estrangeiro têm sido objeto de 
embates políticos sérios e de choques ideológicos duros. 
É evidente, a partir do acompanhamento e analise da legislação e das estatísticas econômicas, que à 
abertura para o capital estrangeiro, após o golpe de 64 correspondeu o aumento da dependência e 
do endividamento, comprometendo a própria soberania. 
Ao que parece, os defensores do capital estrangeiro que participaram da acirrada polêmica do início 
dos anos 60 não mudaram muito de posição, a despeito do desastre, para o Brasil, representado pela 
maior dívida externa dentre todas as nações do globo. Continuam a pregar o ingresso de recursos da 
poupança externa, o mais das vezes arrancada dos próprios países pobres do 3º mundo, sob a forma 
de empréstimos e de capital de risco (sic) como a fórmula salvadora para os nossos crônicos 
problemas de balanço de pagamentos. 
De outra parte, o capital privado nacional ainda não associado às multinacionais encontra-se hoje 
melhor articulado na defesa de seus interesses junto ao Estado e à Sociedade, frente à concorrência 
das multinacionais. Frequentemente, tais interesses coincidem com os interesses da maioria da 
população, apesar da pregação em contrário veiculada pelos meios de comunicação de massa mais 
poderosos, postos a serviço do capital estrangeiro. 
De qualquer forma, se a Comissão Constitucional presidida pelo Senador Afonso Arinos representa 
um mínimo de consenso entre as elites dominantes, parece claro que chegamos, nos artigos 321 e 
322 de seu anteprojeto, a uma formulação satisfatória para a sociedade brasileira, nessa fase de 
transição, a menos de aperfeiçoamentos de redação. 
Já a definição de empresa nacional contida no Artigo 323, do denominado anteprojeto Afonso Arinos, 
é absolutamente inaceitável por ser insuficiente (não abrange as sociedades civis, por exemplo, e 
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ignora as formas de controle através de uso de tecnologia, etc.) e pro não corresponder às modernas 
exigências quanto ao grau de controle de capital social nas sociedades comerciais. 
Assim, por exemplo, se fosse aprovada a proposição da Comissão de Estudos Constitucionais, 
estaria automaticamente derrogada a definição de empresa nacional constante do art. 12, da Lei nº 
7232, conhecida como Lei da Informática, para gáudio da IBM e de outras multinacionais do setor. 
Por isso, estamos propondo uma nova conceituação de empresa nacional, válida para quaisquer 
tipos de sociedade, inclusive as prestadoras de serviços organizadas em sociedades civis, colocando 
em termos de titularidade de direitos quaisquer e de uso efetivo de poderes decisórios a definição do 
controle administrativo. Ademais, reproduzindo a Lei de Informática, válida apenas para sociedades 
comerciais, conceituamos o controle em termos de autonomia de opções tecnológicas e de 
participação no capital. 
A discussão do tema da nacionalidade da pessoa jurídica reforçou a tese de que é necessário definir 
com clareza o que é, efetivamente, empresa nacional. 
Além do aspecto lógico-semântico, essa clareza se impõe em vista da proposta de tratamento 
diferenciado a ser dispensado às empresas nacionais, no que concerne ás compras governamentais 
e concessões de incentivos. 
Como se sabe, há inúmeros casos de empresas estrangeiras que, burlando a lei, conseguiram obter 
vantagens de bancos e instituições de fomento do País que eram destinadas privativamente às 
empresas genuinamente nacionais. 
Parecer:   
De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos interesses do País e assegura a brasileiros 
os benefícios sob as formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos de promoção da 
atividade econômica constantes dos planos e programas de desenvolvimento nacional.  
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicílio no País desses titulares impedir-se-á qualquer 
desvio de benefícios ou vantagens. 
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:19393 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título oitavo do Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título oitavo do Projeto de Constituição a 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. 171 - A ordem econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho, objetiva 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, atendidas a soberania 
nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do 
consumidor e do meio ambiente e a redução das desigualdades regionais e sociais.  
Art. 172 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a 
titularidade direta ou indireta de nacionais, 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 temporária, enquanto 
as empresas de controle nacional terão preferência no acesso a créditos públicos subvencionados e, 
em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços ao poder público.  
§ 2o. - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse nacional, como agente 
complementar do desenvolvimento econômico, e regulados na forma da lei.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
A emenda traz contribuição importante, tendo já sido contemplada, em sua maior parte, no texto do 
Projeto de Constituição. Alguns aspectos, todavia, merecem reparos. Parece razoável que as 
fundações públicas devam receber um tratamento favorecido no tocante a privilégios e subvenções. A 
ênfase no concurso público é altamente meritória. Infelizmente, no caso de empresas públicas a 
exigência de concurso obrigatório estabeleceria uma rigidez incompatível com um 
gerenciamento empresarial.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19422 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
Art. 301 passa a vigorar com a seguinte redação.  
Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a 
titularidade direta ou indireta de brasileiros, ou por entidades de direitos público internos:  
Entende-se controle por:  
a) controle decisório - o exercício, de direito e de fato, do poder de eleger a totalidade dos 
administradores da sociedade e de dirigir o funcionamento dos órgãos da empresa;  
b) controle de capital - a titularidade da totalidade das quotas ou, no caso da sociedade por ações, da 
totalidade das ações com direito a voto e da maioria do capital social.  
§ 1o. - No caso das sociedades anônimas de capital aberto, as ações ordinárias ou as 
ações preferenciais com direito a voto ou a dividendos fixos ou mínimos, somente poderão ser 
subscritos ou adquiridos por:  
a) * brasileiros, salvo quando casados com estrangeiros em regime de comunhão de bens;  
b) * pessoas jurídicas de direito privado e com sede no País, das quais somente façam 
parte brasileiros;  
c) * pessoas jurídicas de direito público interno".  
§ 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. As empresas nacionais terão preferência no acesso a créditos públicos subvencionados e, 
em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços do poder público. 
Justificativa: 
Inspirado nos estudos feitos pelo Clube de Engenharia, nos trabalhos do Prof. Osny Duarte Pereira, 
nos debates que participações nesta Constituinte, apresentamos esta emenda. 
O protecionismo é imprescindível quando compõe uma política destinada a desenvolver efetivamente 
o Brasil, a estabelecer as bases de uma estrutura produtiva (primária, secundária e terciária) 
eficiente, dinâmica e competitiva. 
O Clube de Engenharia ao justificar a definição do conceito de empresa nacional expressam: 
Definição da Empresa Nacional 
Nos marcos do sistema capitalista é inevitável e crescente a inserção do Brasil na economia 
internacional. Trata-se de um dado da realidade, que deve ser compreendido para que o País tenha 
políticas que confiram aos brasileiros os benefícios desta posição. 
A necessidade de convivência com as forças do capital estrangeiro, hoje cada vez mais participantes 
da nossa vida econômica, impõem cuidados que garantam a mesma qualidade de acesso aos frutos 
deste progresso para o capital em mãos de brasileiros. 
A empresa nacional, de menores recursos de capital e tecnologia frente às multinacionais, deve ser 
assessorada, em vários níveis, formas de proteção que a coloquem em igualdade de condições com 
o capital internacional. 
Nesse particular, torna-se essencial estabelecer uma definição de empresa nacional que viabilize 
esse propósito. Não seria justo adotar uma definição que permitisse às multinacionais aqui instaladas 
ter acesso aos créditos favorecidos do BNDES e outras instituições de crédito nacionais. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 194  

 

Parecer:   
No essencial, a emenda já está contemplada no texto do Projeto de Constituição. Alguns aspectos, 
todavia, por sua especialidade, devem ser tratados na legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19487 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
Substitua-se a redação do art. 301 pelo seguinte, mantidos os respectivos parágrafos constantes do 
projeto:  
"Art. 301 - As empresas em atividade no território nacional serão divididas para fins de aplicação da 
legislação ordinária em três categorias: empresa brasileira de capital nacional, empresa brasileira de 
capital estrangeiro e empresa estrangeira:  
I - Considera-se empresa brasileira de capital nacional a constituída no País, nele mantenha o centro 
de suas decisões e cujo capital seja controlado por brasileiros residentes no Brasil.  
II - Considera-se empresa brasileira de capital estrangeiro a constituída no Brasil, com administração 
sediada em território nacional e cujo capital majoritário seja detido por estrangeiro, tenha este sede 
ou residência no Brasil ou não.  
III - Considera-se empresa estrangeira a que tenha centro de decisão fora do Brasil e autorização do 
Governo brasileiro para exercer suas atividades em território nacional." 
Justificativa: 
1. O dispositivo constitucional é absolutamente necessário para tornar transparente o que é empresa 
brasileira e o que é empresa estrangeira. Não se trata de preocupação xenófoba ou entreguista. 
Trata-se apenas de dar transparência a uma realidade que a ficção jurídica deixa obscura a maioria 
das vezes. 
A legislação protetora do capital estrangeiro, tal como a protetora do capital nacional, terá destinação 
certa. As companhias de capital estrangeiro constituídas no Brasil serão consideradas brasileiras 
como pleiteado muito justamente pelas correntes que advogam sejam elas consideradas empresas 
nacionais quando constituídas no Brasil. 
2. Por outro lado o capital estrangeiro não só é bem-vindo como absolutamente necessário para a 
consolidação do nosso desenvolvimento. As multinacionais estão em todos os países e têm 
contribuído decisivamente para a aceleração desse desenvolvimento como ocorreu e ainda ocorre no 
Brasil. Justamente por ser querida maior participação do capital estrangeiro, de que tanto carecemos, 
e que se propõe a definição clara do que seja empresa nacional de capital estrangeiro para merecer 
incentivo para aqui se estabelecer ou continuar colaborando com o nosso desenvolvimento. 
3. A emenda propõe a distinção entre empresa nacional de capital estrangeiro e empresa estrangeira, 
cada qual merecendo tratamento diferente por decisão do próprio capital estrangeiro que queira ou 
não se estabelecer no País de forma definitiva. Empresa nacional não será apenas a empresa 
brasileira; empresa nacional de capital estrangeiro será também a empresa estrangeira que venha a 
se constituir no Brasil sem perder suas raízes com o capital de origem. Será estrangeira a empresa 
que se mantiver longe da legislação nacional, seja no que se refere a sua sede seja no que se refere 
ao seu capital. As duas primeiras empresas nacionais, somente a última será rotulada de empresa 
estrangeira. 
4. O Brasil vai entrar numa fase em que irá precisar enormemente do capital estrangeiro e tudo indica 
que irá proporcionar a esse capital, incentivos ou atrativos que o estimule a aqui permanecer. O 
legislador ordinário está prestes a ser solicitado a legislar sobre a matéria, quando nada pelo vulto da 
atual dívida externa que, sabidamente, não será resgatada sem a participação do capital estrangeiro. 
Regras claras garantidoras do seu direito serão estabelecidas. A emenda sugerida permitirá que esse 
capital estrangeiro, constituindo empresas nacionais, embora distintas das empresas de capital 
genuinamente brasileiro, receba as garantias legais claras, permanentes e estimulantes para a sua 
permanência querida no Brasil. 
5. A emenda aditiva em sua singeleza atende aos que pretendem considerar as empresas 
estrangeiras constituídas no Brasil como empresas nacionais e atende aos que querem que a lei 
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reconheça a diferença, que de fato existe, entre empresas brasileiras e empresas de capital 
predominantemente estrangeiro. 
O que se pretende com a emenda é tornar transparente o que a atual legislação tornou obscuro e 
atender a todos que discutem a controvertida matéria com boa fé. 
Parecer:   
A emenda constitui importante contribuição, ao estabelecer clara distinção entre empresa nacional e 
estrangeira.  
O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a 
economia brasileira e, em particular, assegurar as bases legais para que diferentes formas de 
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece 
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de 
capital estejam em mãos de brasileiros.  
Dentro desse objetivo, o conceito de empresa brasileira de capital estrangeiro parece adequado para 
definir todas as empresas não nacionais, tornando desnecessária a figura de "empresa estrangeira".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19493 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
 Adicione-se ao art. 301 do Projeto o seguinte parágrafo:  
"§ 3o. - Considera-se empresa nacional de capital estrangeiro aquela que, embora constituída no 
Brasil e com administração aqui sediada, mantenha estrangeiro na sua direção e tenha a maioria de 
seu capital em nome de pessoa estrangeira". 
Justificativa: 
A grande celeuma em torno da definição de empresa estrangeira não é provocada por dificuldade de 
interpretação semântica. 
Todas as correntes ou quase todas as correntes que participam do debate sabem muito bem o que é 
nacional e o que não é nacional. 
1. A divergência está na ficção jurídica, isto é, considerar como nacional empresa que não é brasileira 
senão por ficção jurídica. Essa ficção jurídica tem impedido a elaboração de leis visando apenas 
empresas brasileiras, pois brasileiras são consideradas também as sociedades estrangeiras 
constituídas no Brasil. É legitima a pretensão dos Constituintes que querem ver o legislador livre para 
estabelecer regras diferentes para empresas diferentes. Ninguém de boa fé pode negar esse direito a 
uma Nação soberana.  
2.  Por outro lado o capital estrangeiro não só é bem-vindo como absolutamente necessário para a 
consolidação do nosso desenvolvimento. As multinacionais estão em todos os países e tem 
construído decisivamente para a aceleração desse desenvolvimento como ocorreu e ainda ocorre no 
Brasil. Justamente por ser querida maior participação do capital estrangeiro, de que tanto carecemos, 
é que se propõe a definição clara do que seja empresa nacional de capital estrangeiro para merecer 
incentivo para aqui se estabelecer ou continuar colaborando com o nosso desenvolvimento.  
3. A emenda propõe a distinção entre empresa nacional de capital estrangeiro e empresa estrangeira, 
cada qual merecendo tratamento diferente por decisão do próprio capital que queira ou não se 
estabelecer no País de forma definitiva. Empresa Nacional não será apenas a empresa brasileira, 
empresa nacional de capital estrangeiro será também a empresa estrangeira que venha de capital 
estrangeiro será também a empresa estrangeira que venha a se constituir no Brasil sem perder suas 
raízes com o capital de origem. Será estrangeira a empresa que se mantiver longe da legislação 
nacional, seja no que se refere a sua sede seja no que se refere ao seu capital. As duas primeiras 
empresas nacionais, somente a última será rotulada de empresa estrangeira. 
4. O Brasil vai entrar numa fase em que irá precisar enormemente do capital estrangeiro, e tudo 
indica que irá proporcionar a esse capital incentivos ou atrativos que o estimule a aqui permanecer. O 
legislador ordinário está prestes a ser solicitado a legislar sobre a matéria, quando nada pelo vulto da 
atual dívida externa que, sabiamente, não será resgatada sem a participação do capital estrangeiro. 
Regras claras garantidoras do seu direito serão estabelecidas. A emeda sugerida permitirá que esse 
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capital estrangeiro, constituindo empresas nacionais, embora distinto das empresas de capital 
genuinamente brasileiro, receba as garantias legais claras, permanentes e estimulantes para a sua 
permanência querida no Brasil. 
5. A emenda aditiva em sua singeleza atende aos que pretendem considerar as empresas 
estrangeiras, constituídas no Brasil, como empresas nacionais a atende aos que querem que a lei 
reconheça a diferença, que de fato existe, entre as empresas brasileiras e empresas de capital 
predominantemente estrangeiro. 
O que se pretende com a emenda é tornar transparente o que a atual legislação tornou obscuro e 
atender a todos que discutem a controvertida matéria com boa fé. 
Parecer:   
A emenda tem o mérito de tentar separar, nitidamente, a empresa nacional da estrangeira. Todavia, o 
conceito, "empresa nacional de capital estrangeiro" encerra sérias ambiguidades.  
Parece mais adequado reservar o conceito de empresa nacional apenas para aquelas cujo controle 
decisório e de capital esteja nas mãos de brasileiros. O espírito da emenda deve ser mantido, mas a 
forma deve sofrer correções.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19755 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
Acrescenta ao Art. 301 os parágrafos:  
§ 3o. - As micro, pequenas e médias empresas nacionais, pela ordem de tamanho, terão 
acesso preferencial a créditos públicos subvencionados e no fortalecimento de bens e serviços ao 
Poder Público.  
§ 4o. - As Microempresas ficam isentas de todas e quaisquer obrigações tributárias.  
§ 5o. - Sem prejuízo para empregados, os microempresários se obrigam a contribuírem para a 
seguridade social com 5% sob o valor de sua folha de salário. 
Justificativa: 
Isto fará com que milhões de microempresas, que hoje vivem da “economia invisível” e milhões de 
empregados que sobrevivem na clandestinidade, regularizem sua situação perante o fisco e a 
previdência e se habilitem aos benefícios legais e se incorporem à legião dos que vivem sob a 
proteção da lei. 
Parecer:   
A emenda propõe tratamento constitucional que visa à proteção das micro, média e pequenas 
empresas. Sem observância da melhor técnica legislativa, contraria, por outro lado, a orientação 
adotada pelo Relator quanto à matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20153 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
Dê-se ao art. 301 a seguinte redação:  
Art. 301 - Será considerada empresa nacional toda aquela constituída sob as leis brasileiras, e que 
tenha sua administração sediada no país. 
Justificativa: 
Propomos a alteração no Art. 301 do projeto de Constituição, visando assegurar à empresa nacional 
diferenciação de preferência, em relação às empresas de capital transacional. 
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Parecer:   
A conceituação proposta pela emenda não assegura a adequada e necessária diferenciação, para 
efeito de exercícios de preferências, relativamente às empresas de capital estrangeiro.  
Para que se tenha o efetivo domínio nacional em um determinado empreendimento é imprescindível 
que o controle decisório e de capital esteja sob a titularidade de brasileiros domiciliados no País.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:20944 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
Acrescente-se ao § 2o. do artigo 226 do Substitutivo do Relator, na sua parte "in fine", as seguintes 
expressões:  
"Art. 226. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ..., especialmente nas áreas de biotecnologia, química fina e informática." 
Justificativa: 
A presente emenda pretende estabelecer, sem alterar o conteúdo do § 2º do art. 226, uma proteção 
enfática para os setores da Biotecnologia, Química Fina e Informática, de vital importância para a 
autonomia tecnológica e industrial, por ainda não terem atingido grau de desenvolvimento compatível 
com as necessidades do país. 
Ressalta-se, aliás, que a informática já teve proteção especial na Lei nº 7232/84. 
Parecer:   
A definição de setores a serem favorecidos com proteção temporária não constitui matéria 
constitucional. O rol desses setores varia ao longo do tempo, e por isso a definição dos mesmos deve 
ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21628 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 226, é 2o, a seguinte redação:  
§ 2o. - As atividades das empresas nacionais, que a considerar estratégicas para a defesa nacional 
ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária, desde que aprovada pelo 
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O Parlamento deve ter conhecimento das atividades econômicas estratégicas ao desenvolvimento e 
defesa nacional. 
Parecer:   
Desnecessária a inclusão no texto, pois o Congresso definirá oportunamente a proteção necessária 
aos segmentos estratégicos para País.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:21814 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 226 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.  
Art. 226 ....................................  
§ 4o. - Às empresas privadas compete, com o estímulo e o apoio do estado, organizar e explorar as 
atividades econômicas. 
Justificativa: 
Na participação direta do Estado na produção ou na circulação de bens e serviços há que fazer 
distinção entre setores que, pela própria característica, ou mesmo por tradição, seriam mais 
apropriados no atual estágio de desenvolvimento econômico no País, deixar ao Estado a 
responsabilidade de sua administração, cabendo à iniciativa privada um papel complementar. São os 
setores ditos de infraestrutura econômica, como a produção e transmissão de energia, os sistemas 
portuários, viários, de telecomunicações, de metrô, de água e esgotos, postais, etc.. Também poderia 
ser incluído neste grupo os setores com o caráter de monopólio de Estado por questões de 
segurança nacional. 
A participação direta do Estado nos demais setores da economia, com base no argumento da 
incapacidade do setor privado, como consta na atual Constituição, é hoje inteiramente dispensável. 
O argumento tinha validade no passado, porém, com o desenvolvimento econômico verificado, com o 
fortalecimento do setor privado, com a estruturação do sistema financeiro e do mercado de capitais, o 
mesmo não tem procedência. Muitas das experiências de participação direta do Estado, utilizando 
recursos dos contribuintes, têm sido desastrosas. Essas participações têm sido responsáveis por 
parcelas significativas do déficit do setor público e continuará a exigir novos fluxos de recursos de 
contribuintes, e em detrimento de investimentos do Estado em áreas que são de sua inteira 
responsabilidade. Além disso, o surgimento do Estado empresário em determinados setores da 
economia em geral inibe a iniciativa do setor privado, que não raras vezes encontra-se em situação 
de inferioridade em termos de competição, pois, enquanto que para empresas privadas os recursos 
financeiros sempre têm um custo, para o empreendimento estatal os recursos são originários do 
Tesouro Nacional, portanto sem custo financeiro, sem falar no tratamento diferenciado que 
instituições governamentais em geral dispensam à empresas privadas e à empresa estatal. Portanto 
devem ser rigidamente limitadas novas participações do Estado. 
Parecer:   
 A ordem econômica proposta se fundamenta na livre iniciativa, sendo livre também a concorrência, 
como princípio.  
Ao mesmo tempo, o texto do Substitutivo, em diversas passagens, prevê o estímulo e o apoio às 
empresas privadas, seja por intermédio de tratamento favorecido ou pelo aumento da sua 
competitividade, conseguido pela via de benefícios a elas destinados, valendo mencionar em 
acréscimo a vedação do gozo de privilégios fiscais pelas estatais sem a extensão desses ao setor 
privado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21819 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 226 do Projeto de Constituição /Substitutivo do Relator.  
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Art. 226 ....................................  
§ 4o. - A lei não discriminará as empresas legalmente constituídas no país. 
Justificativa: 
O progresso de uma Nação, de um regime capitalista pressupõe igualdade de oportunidades a todas 
as empresas legalmente constituídas. 
No jogo da economia de mercado, qualquer discriminação poderá prejudicar seriamente o seu 
desenvolvimento. 
Parecer:   
A sugestão não se coaduna com o texto do dispositivo emendado que visa à definição de empresa 
nacional e consequente regulamentação por lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21820 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
Emenda substitutiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 226 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.  
Art. 226 - A lei não discriminará as empresas legalmente constituídas no País.  
§ Único - A lei deverá estabelecer o mínimo de restrições (LIMITAÇÕES), salvo as de 
caráter temporário, para resguardar os interesses nacionais. 
Justificativa: 
1) O princípio básico da lei é estabelecer a igualdade de direitos, seja para pessoa física ou jurídica. 
Não se deve admitir qualquer tipo de discriminação que infrinja o referido princípio. 
O Artigo 226 estabeleceu claramente discriminações entre as empresas nacionais e estrangeiras. É 
uma injustiça limitar os direitos dessas últimas que cumprem obrigações (tributos, encargos sociais e 
demais encargos) igualmente às primeiras. Essa discriminação também é conflitante com os 
princípios estabelecidos no Artigo 225 – inciso IV – Livre Concorrência. 
2) As limitações às atividades econômicas no resguardo do interesse nacional, poderiam ser 
contemplados temporariamente através de lei ordinária, no entanto, tais limitações deve ser o mínimo 
necessário, como referido acima. 
3) O Brasil ainda carece de formação interna de capital que permita o desenvolvimento de novas 
tecnologias, como nos países industrializados. Nessa situação, a discriminação estipulada na lei, 
inibidora às empresas estrangeiras, contraria o interesse nacional. 
Parecer:   
A sugestão não se coaduna com o texto do dispositivo emendado que visa à definição de empresa 
nacional e sua consequente regulamentação por lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21822 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 226, - 30.  
Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
O princípio básico da lei é estabelecer a igualdade de direitos, seja para pessoa física ou jurídica. 
Não se deve admitir qualquer tipo de discriminação que infrinja o referido princípio. O Artigo 226 
estabelece claramente discriminações entre as empresas nacionais e estrangeiras. É uma injustiça 
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limitar os direitos dessas últimas que cumprem obrigações (tributos, encargos sociais e demais 
encargos) igualmente às primeiras. Essa discriminação também é conflitante com os princípios 
estabelecidos no Artigo 225, inciso IV – Livre concorrência. 
As limitações às atividades econômicas no resguardo do interesse nacional poderiam ser 
contempladas temporariamente através de lei ordinária, no entanto, tais limitações deve ser o mínimo 
necessário, como referido acima. 
O Brasil ainda carece de formação interna de capital que permita o desenvolvimento de novas 
tecnologias, como nos países industrializados. Nessa situação, a discriminação estipulada na lei, 
inibidora às empresas estrangeiras, contraria o interesse nacional. 
Parecer:   
As instituições de benefícios sejam quais forem, destinados a fortalecer o capital privado nacional, 
melhorando as suas condições de competividade, é um mecanismo para o resguardo e consolidação 
de um dos princípios da ordem econômica, o primeiro deles, a soberania nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Artigos 226 e 227 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.  
Devam ser eliminados os Artigos 226 e 227. 
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 estabelecerá as normas. 
Parecer:   
É imprescindível a inclusão, no texto constitucional, da definição de empresa nacional e do princípio 
de aceitação do capital estrangeiro, justamente para que a legislação ordinária possa descer a 
detalhes de regulamentação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21824 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 226 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.  
Art. 226 - Será considerada empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua administração sediada no País, e com a maioria dos dirigentes de nacionalidade 
brasileira, natos ou naturalizados. 
Justificativa: 
O fato de uma empresa estar constituída de acordo com as leis brasileiras e sua administração 
sediada no País, não assegura à empresa a qualidade de empresa nacional, se todas as decisões 
são tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas. 
A ideia básica desta emenda é no sentido de dar oportunidade à nova geração de administradores 
que estão surgindo no Brasil e devam ocupar espaços no futuro para a defesa dos interesses 
nacionais. 
Parecer:   
A definição sugerida sendo por demais restritiva não permite a proteção ao universo das empresas 
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genuinamente nacionais, objeto do dispositivo emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21857 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Suprimidos: Art. 226 e parágrafos  
Suprimam-se o art. 226 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
As disposições que se quer suprimidas definem empresa nacional, empresa brasileira de capital 
estrangeiro, criam reserva temporária de mercado, e conferem à empresa nacional tratamento 
preferencial na aquisição de bens e serviços pelo poder público. 
A ordem constitucional democrática estável é principiológica e genérica. Ela estabelece o arcabouço 
principal do sistema política e da ordem jurídica subsequente. Firma aquilo que é central ao 
funcionamento da economia. Garante o indivíduo perante a sociedade como senhor de direitos e co-
dono da soberania; por isso mesmo, o protege do Estado, permitindo, no máximo, que seja seu 
parceiro, e o ajude, nas condições especificadas e controladas. 
A ordem democrática, dessarte, exsurge da natureza das coisas. A sua expressão coautora a 
constituição, e o sistema jurídico dela decorrente, consolidam o que as forças livres da sociologia, da 
história, da política, da economia, da literatura, do folclore, etc., já expressaram, por algum processo 
espontâneo, de modo coerente. E esta coerência, necessariamente majoritária, é que se espelha na 
constituição. 
A constituição, assim, como toda a ordem jurídica, é um meio de realização estável e previsível do 
que a espontaneidade social já revelou. A norma jurídica, de qualquer espécie, como um fim em si 
mesma, como criadora de fatos sociais, é a característica marcante dos regimes ideológicos 
totalitários, cujo primeiro objetivo é justamente coibir e extinguir a espontaneidade social. 
O direito totalitário-ideológico busca impor, pela força e pela violência, uma natureza artificial abstrata, 
sem nada em comum com as raízes históricas da sociedade livre. 
Impor uma definição da empresa nacional é brigar contra todos esses pressupostos de liberdade e 
estabilidade. É fugir à generalidade e à principiologia já conhecida da natureza das coisas brasileiras, 
onde o capital estrangeiro sempre conviveu em harmonia com o capital nacional. Implica tal definição 
em por antolhos ante a realidade do volume de empregos e investimentos que aquela fonte de capital 
representa; é fingir desconhecer a realidade de ser a economia brasileira uma participante ativa e 
respeitável do cenário mundial; é pretender a ingenuidade de podermos retroceder cinquenta anos a 
uma sociedade menos complexa, agrária e distante (na verdade nem tanto) dos eventos mundiais. 
A interligação e interdependência das economias, quer as de mercado, quer as de planejamento 
centralizado, quer as mistas, é uma das características da civilização humana no século vinte. O 
Brasil não fez a História sozinho; não deve a Constituinte tentar fazê-lo agora. 
Pelo exposto, espera-se a supressão do artigo 226 e parágrafos. 
Parecer:   
Não nos parece, de modo algum, seja de natureza artificial abstrata, sem nada em comum com as 
raízes históricas da sociedade livre brasileira a definição de empresa nacional.  
Isto porque o grau de inserção da nossa economia no sistema capitalista mundial, do qual somos 
parte, e de forma bem característica, pode ser perfeitamente avaliado a partir da presença concreta 
da empresa nacional nesse contexto.  
Este é um fato histórico, cujas raízes, e não poderia ser de outra forma, estão plantadas na sociedade 
brasileira.  
Portanto existe uma empresa nacional, cuja definição jurídica pode também existir.  
É certo, cabe concordar, que o Brasil não fez a História sozinho e seria pretencioso demais querer 
que assim tivesse sido. Mas fez e faz a sua parte desse processo, que sendo global, existe não 
apenas como comando externo, mas como atividade nacional também.  
Incluir no texto constitucional um conceito importante para a soberania do País, é reafirmar essa, sem 
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temor a pressões.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21860 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
Emenda Substitutiva  
Dispositivo a substituir: Art. 226 e seus Parágrafos, do substitutivo  
Dê-se ao art. 226 e seus parágrafos a seguinte redação:  
Art. 226 - Consideram-se empresas nacionais as constituídas no País, sob as leis brasileiras, que 
aqui tenham sua sede e centro de decisões, e cujo controle de capital votante esteja sob titularidade 
legítima de pessoas físicas ou jurídicas, estas de direito privado ou público, e domiciliadas no Brasil.  
§ 1o. - Lei complementar instituirá, no interesse de fortalecer o capital nacional e de melhorar sua 
competitividade nos mercados interno e externos:  
I - mecanismos e instrumentos diferenciados, inclusive incentivos e benefícios fiscais, creditícios e 
outros;  
II - tratamento preferencial nos fornecimentos de bens e serviços ao Poder Público.  
§ 2o. - A lei determinará os parâmetros de capital nacional exigíveis para habilitação das empresas 
ao gozo dos benefícios referidos no parágrafo anterior. 
Justificativa: 
A redação atual do art. 226 e seus parágrafos é a seguinte: 
“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 brasileiros domiciliados 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”. 
As modificações introduzidas pela presente emenda não descaracterizam a empresa nacional, como 
a concebemos nos dias atuais. Ao contrário, reforça o conceito e alarga sua abrangência; mas, ao 
mesmo tempo, dota o poder público de instrumentos de apoio e fortalecimento do capital nacional. 
Não se trata, como tem ficado claro, ao longo das discussões da ANC, de expulsar o capital 
estrangeiro, ou desenvolvimento nacional. Trata-se, precisamente, de criar condições que permitam 
dar tratamento diferenciado e condições preferenciais, no acesso aos créditos originários de recursos 
do Tesouro e a outros benefícios instituídos por lei. 
A redação ora proposta foge à rigidez dos textos casuísticos. E abre, ao mesmo tempo, 
possibilidades quase ilimitadas de sustentação da empresa nacional, melhorando-lhe a 
competitividade, tanto internamento, como nos mercados externos. Esse e outros objetivos podem 
ser mais bem alcançados pela via dos incentivos e estímulos positivos, do que pelo caminho das 
restrições e outras atitudes negativas do Estado. 
Talvez a alteração mais profunda, na redação proposta, seja a referente à titularidade do capital 
votante e seu controle. O texto atual reza que esse controle deve estar sob “titularidade permanente, 
exclusiva e incondicional de brasileiros domiciliado no País” etc. A emenda propõe trocar essa 
enumeração pela expressão mais simples “titularidade legitima”. Pelas razões que seguem. 
Em primeiro lugar, a titularidade permanente contraria o próprio conceito fundamental da empresa 
moderna. A posse das ações ou partes do capital daquelas com ações cotadas em bolsa – e que, 
portanto, revestem a forma mais democrática – é essencialmente transitória e mutável. O sistema 
empresarial  brasileiro caminha decididamente nessa direção. A exigência de estar o controle de 
capital votante permanentemente em mãos de determinadas pessoas opera em sentido contrário. 
Incluída essa exigência, no texto constitucional só terá dois destinos: ou será descumprida, ignorada, 
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diante da realidade concreta; ou terá de ser alterada a curto prazo, em virtude de haver-se 
transformado em empecilho ao desenvolvimento empresarial. 
Em segundo lugar, é difícil entender o que significa a titularidade exclusiva do capital controlador por 
determinadas pessoas ou entidades de direito público. Neste último caso, poderia até entender-se 
como propriedade total. Mas a pouca clareza do texto certamente deixará lugar a dúvidas de 
esclarecimento difícil, se não impossível. 
Em terceiro lugar, a titularidade incondicional jamais poderá ser determinada, de modo inequívoco – 
e, portanto, provada – pela empresa eventualmente interessada nos benefícios e vantagens acaso 
atribuídas às que se denominarão “empresas nacionais”. Em particular, quando o controle de capital 
votante for exercido por pessoas físicas. Estas, como se sabe, não têm, como as pessoas jurídicas, a 
obrigação de declarar publicamente seus bens. Nem mesmo essa informação pode ser obtida das 
declarações feitas para o imposto de renda, protegidas, que são pelo sigilo legal. 
Tudo isso conduzirá, por certo, à burla e à fraude. Proliferarão por aí as figuras dos testas-de-ferro, 
mal escondidos, enrustidos, mas, não raro, conhecidos. Ao contrário, a titularidade legítima poderá 
sempre ser objeto de prova. 
O principal, entretanto, é a previsão, constante dos parágrafos, em sua nova redação, com a previsão 
de benefícios e tratamento preferencial, a serem estabelecidos por lei. 
Maior clareza. Mais transparência dos negócios, mais sinceridade nas comunicações públicas, mais 
verdade fiscal, serão os resultados a esperar de um preceito diferenciador, mas não discriminatório. 
Com ele ganham todos; ganha mais, porém, a verdade e a legitimidade das atividades econômicas. 
Parecer:   
Embora reconheçamos os méritos inegáveis da presente Emenda, deixamos de acolhê-la porque 
retira do texto expressão que lhe é fundamental, ou seja, controle decisório, bem mais importante e 
decisivo que apenas o centro de decisões no País, que pode, ou não, coexistir com aquele, e mesmo 
coexistindo, obedecer a diretivas não de todo concordes com o interesse nacional.  
Por outro lado, substituir a titularidade direta ou indireta, como está no Substitutivo, por titularidade 
legítima, por se acreditar assim simplificar o texto, sem atentar que o caráter permanente, exclusivo e 
incondicional especificado no artigo se refere ao controle, significa deixar de alcançar que a 
titularidade pode variar, mas que permanecem as limitações referentes ao controle.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22304 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
REDAÇÃO ATUAL  
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 
titularidade direta ou indireta de brasileiros domiciliados 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.  
PROPOSTA  
Art. 226 - A lei estabelecerá condições para a pessoa jurídica ser considerada empresa nacional e 
especificará os casos em que o capital deve pertencer exclusivamente ou majoritariamente 
a brasileiros.  
§ 1o. Suprimir. 
Justificativa: 
Não se afigura conveniente incluir, em texto constitucional, o conceito de “empresa nacional”. Ele 
poderá variar, no tempo, segundo os interesses e as possibilidades nacionais. Daí, ser preferível 
deixar a matéria para a lei ordinária, que procuraria sempre atender às condições da época em 
confronto com aqueles interesses e possibilidade.  
Uma vez que o próprio conceito de empresa nacional deverá ser estabelecido em lei ordinária, não 
cabe, portanto, no texto constitucional a conceituação de outro tipo de empresa. 
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Parecer:   
Com vistas a atender aos interesses nacionais, imprescindível se torna explicitar no texto 
constitucional dispositivo referente à caracterização de empresas nacionais, para que se possa 
assegurar-lhes adequada e necessária diferenciação, para efeito do exercício de preferências 
relativamente às empresas de capital estrangeiro. Só assim, acredita-se, tornar-se-á possível o 
efetivo controle e autonomia nacionais em setores econômicos definidos como estratégicos para o 
desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22488 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
O § 3o. do Art. 226 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços o Poder Público dará tratamento preferencial à empresa 
nacional, em especial a de pequeno porte." 
Justificativa: 
Ao conferir prioridade às empresas nacionais nos fornecimentos de bens e serviços ao Poder Público, 
o Substitutivo demonstra sensibilidade para com a potencialidade do mercado governamental como 
instrumento de política econômica. 
Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, contudo, demonstrou que esse instrumento de política 
encontra embaraços que a emenda pretende superar, pelo menos no que diz respeito às empresas 
de pequeno porte. As aquisições governamentais têm o seu processo resguardado por garantias que 
oneram o custo das transações com o governo, agravadas com frequentes atrasos no pagamento, 
além disso, muitas práticas na gestão do orçamento e, especialmente, dos fluxos de dispêndio dos 
órgãos públicos prejudicam o relacionamento com os fornecedores, forma-se inevitavelmente em 
torno dos setores de compras governamentais um conjunto de empresas que, dotadas de prática em 
transações com o governo, acabam por constituir interesses estabelecidos, às vezes difíceis de 
serem contornados, pelo seu incrustamento na própria estrutura desses órgãos ou pelas 
repercussões setoriais de mudanças na demanda governamental, a nossa emenda abre 
oportunidade a que a legislação ordinária busque solucionar esse problema, crucial para as empresas 
de pequeno porte. 
Parecer:   
A adoção de Emenda que assegura a proteção, vantagens, incentivos fiscais e outros benefícios 
destinados a fortalecer o capital privado nacional, torna supérflua a presente proposta, razão pela 
qual opinamos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:22506 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 226 e seus parágrafos. 
Ao art. 226 e seus parágrafos substituam-se  
pelo seguinte:  
"Art. 226 - A lei instituirá programas destinados a fortalecer o capital nacional e melhorar suas 
condições de competividade interna e internacional, mediante:  
I - incentivos e benefícios fiscais e creditícios diferenciados;  
II - tratamento preferencial nos fornecimentos de bens e serviços ao Poder Público;  
III - proteção especial às atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou para o 
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desenvolvimento tecnológico, observado o disposto no art. 228.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre os parâmetros de capitais nacionais nas empresas, que as 
habilitarão a participar dos programas referidos neste artigo." 
Justificativa: 
Ninguém ignora, hoje em dia, o perigo representado, de modo geral, pelas definições e 
conceituações. Dificilmente logra-se atingir objetivos exatos e definidos, partindo-se dos métodos 
conceituais. Neste passo, o que normalmente, se observa é a incidência no excesso de minúcias ou 
na omissão de elementos fundamentais da normatividade. 
O art. 226 do substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização incide nessa temeridade, 
pretendendo conceituar o que seja empresa nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. 
A sugerida dicotomia objetiva, evidentemente, favorecer as empresas nacionais, assim consideradas 
aquelas cujo controle acionário majoritário esteja sob a titularidade de brasileiros residentes no País, 
ou de entidades de direito público interno. 
É evidente que a imprecisão conceitual, além das dificuldades que certamente ensejará no plano de 
sua execução, consubstanciara discriminação indesejável, em prejuízo de investimentos altamente 
produtivos e que se fixam, permanentemente, em nosso País. 
A preceituação do art. 226, se de caráter meramente exemplificativo ou acadêmico, não causaria 
maiores preocupações. Tratando-se, porém, de uma norma de direito constitucional positivo, com 
aplicação específica no domínio econômico, a questão assume foros de extraordinária importância, à 
vista dos previsíveis reflexos negativos no desenvolvimento brasileiro. 
No momento em que todas as nações se empenham na obtenção de recursos externos, seja sob a 
forma de empréstimos, seja sob a de investimentos, não se justifica que o nosso País, agrida a sua 
tradicional política de liberalismo econômico e se mantenha impermeável à entrada de recursos 
externos, pela via de política de hostilidade aos ingressos internacionais, desestimulando 
empreendimentos que aqui se possam desenvolver. 
Ainda há poucos dias, o Presidente da República acenou com as alvissaras de uma política de 
incentivos para empresas que desejassem investir em nosso País, contrariando, de certo modo, 
opiniões que recomendam a ampliação da reserva de mercado. 
É lógico que o Estado liberal também se cerque de garantias e proteções, a fim de que as suas 
instituições nascentes não se estriolem em confronto com organismos mais poderosos e assistidos. 
Estas cautelas, porém, devem limitar-se às conveniências ditadas pelas necessidades do 
desenvolvimento, nunca por fatores essencialmente de cunho ideológico. 
A empresa, seja de que natureza for, é sempre benéfica, quando os seus investimentos se traduzem 
em enriquecimento estável para o País em que desenvolvem a sua atividade. 
O Brasil não se pode dar ao luxo da xenofobia desarrazoada e inútil. 
Daí porque a presente emenda repudia a formalística das conceituações, estabelecendo formulações 
mais objetivas em benefício dos empreendimentos autenticamente nacionais. 
Parecer:   
A conceituação de empresa nacional, bem assim a de empresa brasileira de capital estrangeiro, ao 
lado da instituição de benefícios destinados a fortalecer o capital privado nacional, melhorando as 
suas condições de competitividade, longe de ser uma discriminação indesejável significa o resguardo 
e a consolidação de um dos princípios da ordem econômica proposta no substitutivo, aliás, o primeiro 
deles, a soberania nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22563 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
Dê-se ao § 3o do art. 226 a seguinte redação:  
§ 3o. - As empresas nacionais terão preferência no acesso a créditos públicos subvencionados e, em 
igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços aos poderes públicos. 
Justificativa: 
A emenda busca restaurar a redação do Projeto inicial, a nosso ver mais adequada. 
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Se, de um lado, amplia a preferência para abranger os créditos públicos condicionados, que devem 
priorizar os agentes econômicos genuinamente nacionais, de outro limita a preferência no 
fornecimento aos poderes públicos aos casos em que haja, efetivamente, igualdade de condições.  
O poder público não pode ser penalizado, coagido a ter de fazer opção preferencial pela ineficiência 
ou pela obsolescência. Por esta razão deve ser reintroduzida a exigência de igualdade de condições, 
inclusive para que se faça bom uso dos recursos arrecadados do contribuinte.  
Parecer:   
A alteração proposta diz respeito à preferência das empresas nacionais no acesso a créditos públicos 
subvencionados.  
Esta preferência, ademais da de fornecimento de bens e serviços ao poder público, constava no 
Projeto anterior ao Substitutivo, mas foi neste extirpado.  
Neste particular, entendemos que deve existir um espaço na economia brasileira para as empresas 
não nacionais. Não podemos fechar todas as janelas, sob pena de vermos comprometida a 
tecnologia no futuro, com graves repercussões para o nosso desenvolvimento harmônico e 
sustentado. Poderão existir, futuramente, conjunturas econômicas e sociais em que seja conveniente 
subsidiar créditos para empresas não nacionais, inclusive em detrimento das nacionais, quando se 
tratam, por exemplo, de adquirir tecnologias específicas ou de provocar o equilíbrio das estruturas 
econômicas do País.  
Diante disso, e diante das ponderações do ilustre Autor da Emenda, preferimos dar um novo 
tratamento à questão, na forma dos parágrafos 2o., e 3o. do artigo 226 do novo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22787 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 226.  
Dê-se ao art. 226 a seguinte redação:  
Art. 226 - É empresa nacional a constituída e com sede no Brasil, e cujo capital pertença a brasileiros 
ou estrangeiros domiciliados no Brasil.  
§ 1o. - Somente os capitais pertencentes a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no exterior, ou 
os pertencentes a pessoas jurídicas com sede no exterior são suscetíveis de registro no Banco 
Central para efeitos de repartição e remessa de lucros, na forma da legislação ordinária.  
§ 2o. - Perde a condição de empresa nacional aquela cuja maioria do capital votante, e, portanto, com 
o controle decisório, pertença a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou sediadas no exterior. 
Justificativa: 
É princípio assente no direito brasileiro, inclusive em todas as Constituições do País, a partir de 1891, 
a igualdade perante a lei de todos os residentes no País, sejam nacionais ou estrangeiros. Veja-se o 
art. 72, § 2º da Constituição de 1891; o art. 113, item 1º da Constituição de 1934; o art.122, item 1º da 
Constituição de 1937; o art. 141 § 1º da Constituição de 1946; art. 150 § 1º da Constituição de 1967; 
e o art. 153, § 1º da Emenda nº 1 de 1969. 
É, pois, o caso de perguntar-se por que mudança tão radical, que apenas contribuirá para afugentar o 
capital estrangeiro, por muitos considerados úteis ao desenvolvimento do País? 
Parecer:   
Chegar a um conceito abrangente e individualizador de empresa nacional importa sob diversos 
aspectos. 
Em primeiro lugar, uma apreciação em que seja considerada a soberania pressupõe e solicita cada 
vez mais alcançar um conceito límpido, operacional. De outra parte, sem que haja a pretensão de 
discriminar ou restringir, o interesse pelo desenvolvimento do País com o incentivo a certos setores 
estratégicos demanda distinguir com clareza a nacionalidade da pessoa jurídica.  
Por tudo isso não basta que a empresa, para ser nacional, seja constituída e tenha sede no Brasil e o 
capital pertença a brasileiros ou a estrangeiros domiciliados no País.  
Cabe alcançar o controle decisório também, bem assim estabelecer normas relativas à titularidade 
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desse controle, articulado ao do capital votante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23104 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Caput do Art. 226.  
O Art. 226, em seu Caput, passa a ter a seguinte redação.  
"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 incondicional sob a 
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, domiciliadas no País, ou por entidades de 
direito público interno." 
Justificativa: 
Pelo expresso na redação do referido artigo, se um estrangeiro, com residência ou domicílio no País, 
ainda que transitórios, detiver o controle de administração de uma empresa, esta será considerada 
pessoa jurídica nacional.  
Este fenômeno, talvez não previsto pelo Substitutivo, desfigura a plena nacionalidade da empresa 
jurídica brasileira. 
Inadmite-se, pois, que possa ser considerada nacional empresa cujo controle escape às mãos dos 
brasileiros, mesmo que naturalizados.  
Os institutos do domicílio e residência, isoladamente, desconstituem-se parâmetros ideais para a 
caracterização da empresa nacional.  
Faz-se mister, portanto, a presença da nacionalidade brasileira na pessoa controladora, em 
comunhão com o domicílio e residência permanentes. 
Parecer:   
Um dos pontos que têm levantado maiores polêmicas no processo de elaboração da Nova Carta é a 
questão da conceituação de "empresa nacional" e o rol de incentivos e benefícios que a Lei Maior 
poderá assegurar a elas.  
O número de Propostas, originalmente, e o número de Emendas neste sentido, se contam às 
centenas. Representou um trabalho ingente consolidar e amalgamar as várias correntes de 
pensamentos de modo a poder apresentar, no 2o. Substitutivo, um tratamento que, em nossa opinião, 
não simboliza um consenso impossível, mas representa uma conciliação do tema, como que numa 
média possível das diferentes sugestões recebidas. Nisso, parece-nos que a solução encontrada, e 
exibida no 2o.  
Substitutivo, pelo menos arrefecerá o nível de polemismo do assunto.  
A Emenda em exame, em que pese o seu elevado propósito, não se insere neste contexto descrito, 
razão porque preferimos deixá-la para o debate mais amplo, a nível do Plenário, caso o seu Autor 
entenda oportuno e conveniente destacá-la para votação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23364 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 226, § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do Art. 226 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
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O dispositivo, se corretamente interpretado, é inócuo, pois a prática de proteção das indústrias 
nascentes pela criação de barreiras tarifárias é universalmente aceita e reconhecida. Mas há o risco 
de o dispositivo encorajar protecionismo permanente e a ampliação exagerada do elenco de produtos 
protegidos, o que colidiria com o princípio de liberdade de iniciativa e competição no mercado. 
Parecer:   
Aprovada a Emenda, nos termos do 2o. Substitutivo (parágrafos 2o. e 3o. do artigo 192). 
   
   EMENDA:23365 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 226, § 3o.  
Acrescente-se ao § 3o. do artigo 226 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, as 
seguintes expressões: "... em igualdade de condições". 
Justificativa: 
De forma que está redigido o § 3º do artigo 226, enseja que o Poder Público dará tratamento 
preferencial à empresa nacional, em detrimento da empesa estrangeira, independentemente do fato 
de que esta possa oferecer preços mais favoráveis, onerando, ainda mais, o Erário Público. 
Parecer:   
Os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 226 do novo Substitutivo atendem, em parte, à sugestão e às 
ponderações do ilustre Constituinte.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23368 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 226, § 1o.  
Suprima-se o § 1o, do Art. 226 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Esse parágrafo se tornaria desnecessário se adotada a redação aprovada pela Comissão da Ordem 
Econômica e anti-regimentalmente emendado no primeiro Projeto de Constituição do Relator 
Bernardo Cabral. A um país carente de capitais e receptor de imigrantes, convém uma definição lenta 
e não restritiva, aquém de darmos sinalização negativa aos capitais estrangeiros. A definição 
restritiva de expressa nacional, ao invés de avaliar, restringe a soberania do fisco brasileiro, pode dar 
a outros países ensejo para retirar tarifas preferenciais para os produtos brasileiros exportados por 
multinacionais. 
Parecer:   
Respeitosamente, não concordamos com os argumentos expandidos, no caso, pelo ilustre Autor da 
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23369 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 226.  
O artigo 226, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 226 - 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". 
Justificativa: 
A redação atual do art. 226 leva a situações absurdas. Se o controle deve estar, “em caráter 
permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta, de brasileiros domiciliados 
no país”, têm-se as seguintes consequências: 

1. Um brasileiro residente no exterior não pode ter controle acionário de uma “empresa 
nacional” de seu próprio país. 

2. Um imigrante estrangeiro – alemão, italiano ou japonês – que se radicou no Brasil há 30 ou 
40 anos, e aqui constituiu família e não se tenha naturalizado, não poderá ser proprietário de 
uma “empresa nacional”. Isso desnacionalizará “inúmeras pequenas e médias empresas 
algumas tradicionais em seu ramo, com excelentes serviços prestados país”.  

3. Garantia às “empesas nacionais”, em virtude do parágrafo 3º do art. 226, a preferência na 
aquisição de bens e serviços pelo Poder Público, duas coisas ocorreriam: 

- as grandes produtoras de bens de equipamento, de capital estrangeiro – como o Brown-Boveri, 
Siemens e General Eletric, cuja implantação no Brasil foi encorajada pelo Presidente Kubitschek, não 
se sentiram estimuladas a concorrer nas encomendas públicas, pois haveria “preferencia” 
constitucional para as empresas nacionais. 
Agrava-se o dispositivo por não mencionar que a preferencia não dependerá da “igualdade de preços 
e condições”, o que obrigará o Governo a comprar equipamento talvez mais caro, de pior qualidade e 
mais longo prazo de entrega, punindo obviamente o contribuinte que sofrerá os efeitos do 
encarecimento das obras públicas. 
- dado que  o Governo é um dos maiores clientes do equipamento privado, só restaria a essas 
empresas dedicar-se exclusivamente á exportação ou abandonar o país pelo excesso de restrições.  
     4.  Se lido em conexão com o art. 232, estaríamos vedando a colaboração de empresas 
estrangeiras na pesquisa e lavra de recursos minerais. Num país escasso de capitais, o banimento de 
empresas estrangeiras, mesmo na fase de pesquisa, quando são máximos o risco e incerteza, 
significaria indubitável retardamento de nosso desenvolvimento mineral, que já leva grande atraso em 
relação a outras áreas continentais do Globo.  
Parecer:   
Aprovado parcialmente nos termos do artigo 192 do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:23390 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
Capítulo "Da Ordem Econômica"  
Emenda Modificativa  
Dispositivo alterado: Artigo 226  
Dê-se ao artigo 226 do Projeto a seguinte redação:  
Art. 226 - A atividade econômica em setores considerados estratégicos para a defesa nacional ou 
para o desenvolvimento tecnológico será disciplinada e incentivada na forma da lei. 
Justificativa: 
Ao dispor sobre a Ordem Econômica, a Carta Magna deve apenas estabelecer os parâmetros sob os 
quais será organizada a atividade produtiva, deixando que sua aplicação seja regulamentada na 
legislação ordinária, a qual definirá o que seja “empresa nacional” e detalhará os mecanismos de 
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incentivo ao empresário brasileiro e às limitações temporárias à ação do capital estrangeiro. Descer a 
tais detalhes na Constituição á abreviar a sua duração, por toma-la circunstancial e casuística.  
A redação que propomos é mais adequada ao espirito da Carta e à técnica jurídica e legislativa que 
orientou a formulação de seus artigos 225 e 227, ambos de alcance abrangente e amplo, mais 
condizentes com a sociedade livre, politicamente democrática e economicamente aberta e 
competitiva que buscamos com ela estabelecer.  
Parecer:   
A Emenda da Ilustre Constituinte foi aproveitada nos termos dos parágrafos 2o. e 3o. do novo 
Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:23692 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
 EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 226  
Dê-se ao artigo 226 a seguinte redação:  
"Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle 
de capital votante pertença a pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou por entidades de 
direito público.  
§ 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 e prioritário à 
produção nacional." 
Justificativa: 
Devemos buscar, acima de tudo, um texto constitucional substantivo. A quantidade de adjetivos que o 
Artigo 226 apresenta quando fala de “controle decisório e de capital votante em caráter permanente, 
exclusivo e incondicional” praticamente inviabiliza o conceito. Afinal, quem controlará a execução 
plena desses adjetivos? 
Além disso, e muito mais grave, o artigo 226 fala em “titularidade direta ou indireta de brasileiros 
domiciliados no País” isso simplesmente elimina no rol de empresas nacionais todas aquelas 
pertencentes a imigrantes, que para cá vieram, e com árduo trabalho progrediram, tornando-se 
empresários e que por razão de fidelidade ao seu país de origem, decidiram não adotar a 
nacionalidade brasileira. Com o conceito expresso, essas empresas deixariam de ser nacionais, e o 
que é pior, permaneceriam num vazio jurídico, já que também não podem ser consideradas 
brasileiras de capital estrangeiro, porque de fato o seu capital foi conseguido através de trabalho 
desses imigrantes no Brasil. Um absurdo, portanto. Assim sendo, para se conceituar uma empresa 
nacional, basta que o controle de capital votante pertença a pessoa física residente e domiciliada no 
País. 
Já o parágrafo 3º do mesmo artigo apresenta discriminação clara quando determina ao poder público 
que dê preferência à empresa nacional. Ora, se o legislador, conceitua empresa nacional e empresa 
brasileira de capital estrangeiro, imagina-se que o que se quer efetivamente proteger no parágrafo 3º 
do artigo 226 é a produção nacional, com a intenção de que se evitem importações de bens, produtos 
e serviços já produzidos no País, quer por uma outra empresa conceituada no texto. Portanto, o que 
deve ser privilegiado e produzido é a produção nacional que, independente da origem do capital, gera 
empregos, divisas, paga impostos e promove o desenvolvimento tecnológico, econômico e social no 
País. 
Parecer:   
Acreditamos devam vir juntos os controles, decisórios e de capital, pois a falta de um deles 
enfraquece, ou até mesmo anula a centralidade de comando. Bem assim que esses controles sejam 
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qualificados, de vez que são premissas da titularidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24084 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 226  
Suprima-se o parágrafo primeiro do Art. 226. 
Justificativa: 
O parágrafo 1º se conflita com o seu caput, enunciado no Art. 226 e é de um gritante ilogismo ao 
“inverter” a figura da “empresa brasileira de capital estrangeiro”. 
Para que a definição correta do que seja empresa nacional, contida no Artigo seja mantida, impõe-se 
a supressão do seu parágrafo primeiro. A aberração era menor quando se tentava atribuir a condição 
de nacional às empresas estrangeiras, a fim de lhes dar igual tratamento às de brasileiros. 
Parecer:   
A Emenda retira do texto Constitucional dispositivos considerados relevantes para a soberania, a 
segurança e o desenvolvimento nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24361 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Artigos 226 e 290 - suprimir integralmente. 
Justificativa: 
Entendemos que não deve ser inserida no texto Constitucional a definição de empresas nacionais por 
motivos óbvios. 
É que, por mais abrangência que possa ter a definição dada, dificilmente se conseguiria atender 
determinadas finalidades específicas buscadas. 
Assim, na nossa opinião, a definição deve constar, quando necessário, de lei ordinária, de acordo 
com cada caso. 
Sequer a Constituição de Portugal e Espanha, a todo instante lembradas na Constituinte, explicitam o 
que seja “empresa nacional”. 
A dinâmica da atividade comercial no mundo moderno não pode limitar a uma definição constitucional 
– imutável por natural -, o que é próprio da lei ordinária, tão variável com as realidades econômicas 
do nosso tempo.  
Parecer:   
 A Emenda retira do texto Constitucional dispositivos considerados relevantes para a soberania, a 
segurança e o desenvolvimento nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24447 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o § 1o., do art. 226, do "Projeto de Constituição", renumerando-se os demais parágrafos 
que permanecerem. 
Justificativa: 
Fixado o conceito de “empresa nacional” de forma abrangente, é desnecessário formular outros 
conceitos como exceptivos, sob pena de se prejudicar as próprias empresas nacionais já existentes 
no País. 
Parecer:   
A Emenda retira do texto Constitucional dispositivos considerados relevantes para a soberania, a 
segurança e o desenvolvimento nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24672 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
 Emenda  
Dê-se ao art. 226 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 226 - 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." 
Justificativa: 
Esse conceito de empresa nacional é o que mais se coaduna com os interesses nacionais, 
protegendo as empresas brasileiras e permitindo a entrada de novos recursos financeiros no País. 
Nada impede que na Constituição se tenha um conceito lato e abrangente para o que seja “empresa 
nacional” e por lei ordinária se limite problemas tais como remessa de lucros para o estrangeiro, 
royalties, etc... O conceito aqui proposto é o originário aprovado na Comissão da Ordem Econômica, 
o qual foi modificado e alterado no seu conteúdo e mérito pela Comissão de Sistematização, o que 
lhe é vedado. 
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:24919 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
 8o.) Acrescente-se o seguinte § 4o. ao art. 226:  
Art. 226. ...................  
§ 4o. A organização e 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 ou às empresas físicas domiciliadas no país. 
2o) Acrescente-se a seguinte norma, em Disposições Transitórias; onde couber:  
Art. - As atuais empresas, que não preencham os requisitos do art. 226, § 4o., ficarão impossibilitadas 
de qualquer expansão, assim entendida o aumento da área física de funcionamento dos 
estabelecimentos já existentes ou a criação de novos estabelecimentos. 
Justificativa: 
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Enquanto as empresas locais tornam-se parte integrante da vida da comunidade – seus proprietários 
vivem nela, interessam-se pelo progresso social e cultural do ambiente que os cerca – as 
multinacionais, por não possuírem motivação de ordem nacional ou local, agem por mero interesse 
econômico. Em muitas situações, desvirtuam e tumultuam o mercado e a economia dos países, com 
prejuízos imprevisíveis. 
Como exemplo, basta observar-se o que está ocorrendo em alguns setores comerciais ou de serviços 
onde existe uma estrutura nacional competente, competitiva e responsável. É o caso dos 
supermercados. Esta emenda pretende defender, da investida de organizações multinacionais, o 
setor de comercialização, a nível varejista, de bens e mercadorias definidas em lei como de uso e 
consumo popular. 
É preciso evitar a invasão estrangeira nesse setor, pois inicialmente, elas se apresentam como se 
fossem vantajosas, mas depois de estabelecidas, revelam o seu apetite voraz. 
Note-se que o Terceiro Mundo já está legislando para essas atividades, como se constata na 
Colômbia, Gana, Índia, Malásia, Líbia e Quênia. Também o México e o Canadá oferecem restrições à 
participação estrangeira em suas economias. 
Estou certo de que, para o próprio benefício da economia brasileira, a Constituinte deverá fixar 
normas claras de proteção aos nacionais que se dedicam a esse ramo de atividade. 
Parecer:   
A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Substitutivo do Relator, sem, contudo, estender-se em 
aspectos que são pertinentes à lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25003 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
Emenda (aditiva) Título VIII - Capítulo I  
Dê-se ao § 2o. do art. 226 a redação seguinte:  
"Art. 226 - ..................................................................................  
§ 2o. - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para a 
defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária, obrigando-
se, na forma da lei, a investir parte dos seus lucros na pesquisa de tecnologia própria e formação 
de recursos humanos especializados." 
Justificativa: 
A adição sugerida é de importância, para garantir a inversão de parte dos lucros auferidos pelas 
empresas beneficiadas precisamente na pesquisa de tecnologia própria e na formação de 
especialistas. 
Parecer:   
A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada à 
intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25210 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 226  
Dê-se ao artigo 226 a seguinte redação:  
"Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle 
de capital votante pertença a pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou por entidades de 
direito público.  
§ 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 e prioritário à 
produção nacional". 
Justificativa: 
Devemos buscar, acima de tudo, um texto constitucional substitutivo. A quantidade de adjetivos que o 
Artigo 226 apresenta quando fala de “controle decisório e de capital votante em caráter permanente, 
exclusivo e incondicional” praticamente inviabiliza o conceito. Afinal, quem controlará a execução 
plena desses adjetivos? 
Além disso, é muito mais grave, o artigo 226 fala em “titularidade direta ou indireta de brasileiros 
domiciliados no País” isso simplesmente elimina do rol de empresas nacionais todas aquelas 
pertencentes a imigrantes, que para cá vierem, e com árduo trabalho progrediram, tornando-se 
empresários e que por razão de fidelidade ao seu país de origem, decidiram não adotar a 
nacionalidade brasileira. Com o conceito expresso, essas empresas deixariam de ser nacionais, e o 
que é pior, permaneceriam num vazio jurídico, já que também não podem ser consideradas 
brasileiras de capital estrangeiro, porque de fato o seu capital foi conseguido através do trabalho 
desses imigrantes no Brasil. Um absurdo, portanto. Assim sendo, para se conceituar uma empresa 
nacional, basta que o controle de capital votante pertença a pessoa física residente e domiciliadas no 
País.  
Já o parágrafo 3º do mesmo artigo apresenta discriminação clara quando determina ao poder público 
que dê preferência à empresa nacional. Ora, se o legislador conceitua empresa nacional e empresa 
brasileira de capital estrangeiro, imagina-se que o que se quer efetivamente proteger no parágrafo 3º 
do artigo 226 é a produção nacional, com a intenção de que se evitem importações de bens, produtos 
e serviços já produzidos no País, quer por uma outra empresa conceituada no texto. Portanto, o que 
deve ser privilegiado e priorizado é a produção nacional que, independente da origem do capital, gera 
empregos, divisas, paga impostos e promove o desenvolvimento tecnológico, econômico e social no 
País.  
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:25334 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
Dê-se ao § 3o. do art. 226 do Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator 
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"§ 3o. Na aquisição de bens e serviços o Poder Público, em igualdade de condições, dará tratamento 
preferencial à empresa nacional". 
Justificativa: 
A redação proposta acresce a intercalada “em igualdade de condições”. 
Por uma questão de eficiência, o Poder Público deve adquirir bens e serviços das empresas que 
oferecem melhor qualidade e menor preço. É justo, porém, que em igualdade de condições seja dado 
tratamento preferencial à empresa nacional. 
Parecer:   
A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada a 
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intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25583 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
Dê-se ao caput do art. 226 do Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"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." 
Justificativa: 
A redação proposta substitui a expressão “brasileiros domiciliados no País”, pela expressão “pessoas 
físicas domiciliadas no País”. Evita-se, dessa forma, que pequenas e médias empresas, cujos 
titulares sejam estrangeiros, não sejam consideradas empresas nacionais. 
A prevalecer a redação do Substitutivo, a maioria das pequenas empresas de comércio, das 
lavanderias e das panificadoras do País serão consideradas empresas brasileiras de capital 
estrangeiro.  
Parecer:   
A Emenda apresentada melhorou o texto do Substitutivo, merecendo aprovação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26005 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 226  
Dê-se ao art. 226 a redação seguinte:  
Art. 226 - Considera-se empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo controle do 
capital pertença a brasileiros e que tenha no território brasileiro a sua origem e o centro de suas 
decisões. 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional, do modo como está apresentada no substitutivo da Comissão de 
Sistematização, redigida com palavrório empolado, parece mais uma das artimanhas do poder 
econômico transnacional, propiciando abertura para que qualquer delas requeira, na justiça, seu 
reconhecimento como empresa nacional, ainda mais quando, ao artigo, se segue em trafego 
parágrafo, produto de estranha engenharia genética, criando um novo híbrido que é a “empresa 
brasileira de capital estrangeiro”. 
Basta conceituar com espírito de brasilidade (sem xenofobia!) o que é empresa nacional. O resto, é 
excesso, principalmente para quem deseja uma Constituição curta. 
Parecer:   
Os conceitos estabelecidos no art. 226 do Substitutivo não são supérfluos. O emprego da frase "em 
caráter permanente, exclusivo e incondicional", para qualificar o controle decisório e de capital, visa 
impedir que empresas estrangeiras possam arguir, no Poder Judiciário, circunstâncias que permitam 
a classificação das mesmas como empresas nacionais.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 216  

 

Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26012 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 226, § 1o.  
Suprima-se o § 1o. do art. 226. 
Justificativa: 
O híbrido criado pelo § 1º do art. 226 resultados mais intrincados e estranhos processos de 
engenharia genética. 
Qual a necessidade da patológica “empresa brasileira de capital estrangeiro”? 
Com que oculta finalidade esse texto é introduzido no substitutivo? 
A todo momento se fala em Constituição curta. No entanto, se insere uma disposição tão 
extravagante quanto desnecessária. 
Conceituada adequadamente empresa nacional, a que não se enquadrar não disposição 
constitucional, não é. Basta. 
Parecer:   
O conceito de empresa brasileira de capital estrangeiro é importante no sentido de colocar tais 
empresas sob o arcabouço das normas jurídicas brasileiras, principalmente no caso de conflito com 
direito comercial estrangeiro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26112 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
Emenda Modificativa ao título "Da Ordem Econômica e Financeira" Dispositivo Alterado: Art. 226 e 
seus parágrafos. 
Dê-se ao artigo 226 a seguinte redação:  
Art. 226 - A lei estabelecerá incentivos e disciplinará a atividade econômica em setores considerados 
estratégicos para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico.  
Parágrafo único - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no 
País, cujo controle de capital votante esteja em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a 
titularidade direta ou indireta de residentes no país, brasileiros ou entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a dar redação de sentido mais abrangente e juridicamente ordenada ao 
artigo 266 do projeto. Nela, estabelecemos que a lei, portanto o Congresso Nacional disciplinará a 
atividade econômica em setores estratégicos, colocando a definição de empresa nacional em 
parágrafo único – com alteração de conteúdo que explicamos a seguir – por considerá-la decorrência 
e objeto da norma principal, contida no caput do artigo que se propõe. 
A Carta Magna reza a boa técnica jurídica, não deve abordar questões próprias da lei, como os 
regulamentos sobre a atividade empresarial, nem descer a detalhes quanto ao tratamento dispensado 
às empresas estrangeiras. Até porque a questão do capital estrangeiro está explicitada no artigo 227. 
Daí propormos a condensação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 226 em uma norma mais ampla, 
expressa no caput. 
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A redação proposta para a definição de empresa nacional visa tão somente assim caracterizar os 
empreendimentos de brasileiros residentes no exterior e, em contrapartida, dos estrangeiros aqui 
radicados, que nos parece mais adequada à realidade de nossa época. 
Parecer:   
O controle de capital votante não assegura, a priori, o controle do processo decisório. Nesse aspecto, 
o Substitutivo do Relator é mais adequado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26504 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
Acrescente-se ao Art. 226 relativo à Ordem Econômica e Financeira, do substitutivo ao Projeto de 
Constituição, o seguinte parágrafo 4o:  
"§ 4o. - A lei protegerá a pequena e micro empresas concedendo-lhes tratamento e 
estímulos especiais, de acordo com a lei, no caso de falência e concordata, podendo atribuir-
lhes isenções ou imunidades tributárias." 
Justificativa: 
Temos que garantir um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, uma vez que o 
próprio mercado age de forma desigual, levando, na maioria das vezes, grande número desses 
empresários a dificuldade intransponíveis. A lei de concordata e falência não favorece em nada esse 
setor da economia, que, por intermédio da correção monetária, fica impedido de recorrer a um direito 
legítimo inerente àqueles que enfrentam dificuldades econômicas, em função da própria política do 
governo. 
Parecer:   
A maior parte da emenda já é contemplada pelo art. 244 do Projeto de Constituição, na forma do 
Substitutivo do Relator. Tratamento favorecido em casos específicos, como os de falência e 
concordata, deve ser disciplinado em legislação complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26547 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
Acrescente-se onde couber, no texto do Projeto de Constituição, no Capítulo I, do Título VIII:  
Art. - Empresa Nacional, para todos os fins de direito é aquela constituída sob as leis brasileiras e que 
tenha sede e administração no País.  
Parágrafo Único - Terá tratamento privilegiado, em determinados setores da atividade econômica, as 
empresas nacionais cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros. 
Justificativa: 
Insisto no posicionamento assumido desde a fase de instalação das Subcomissões da Assembleia 
Nacional Constituinte, de que conceituar ou não a empresa nacional, pura e simplesmente, e ainda, a 
nível constitucional, não significaria, necessariamente, a proteção pretendida para o capital e para os 
investimentos, de nacionais. 
Na declaração de voto que apresentei quando da votação do Substitutivo Severo Gomes perante a 
Comissão da Ordem Econômica, enfatizei a inconveniência dessa conceituação a nível constituição, 
por não ser tecnicamente justificável.  
Na fase em que se encontram os trabalhos constitucionais, e por minha vivencia nesta Casa 
Legislativa, tudo leva a crer que dispositivos dessa ordem permanecerão no corpo da futura Carta 
Magna.  
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Assim, para tentar evitar que outros conceitos prejudiciais à economia do País acabem por vingar no 
Texto Constitucional, apresento esta proposta que visa, afinal, proteger o investimento nacional. 
Parecer:   
Para que se estipule o efetivo controle nacional em um determinado empreendimento não basta 
requerer que o mesmo seja constituído e tenha sua sede e administração no País. Para tanto, é 
fundamental a titularidade de domiciliados no controle de capital e decisório da empresa.  
Mais ainda, esta diferenciação é necessária para que se dê preferência ao capital nacional na 
absorção da poupança interna. É necessária para que se possa assegurar a real autonomia nacional 
em setores definidos como estratégicos para o desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26570 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se o Artigo 226, conforme redação seguinte:  
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 brasileiros domiciliados no País, ou por entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
A emenda em questão se faz necessária em face da dinâmica que rege as negociações no mercado 
de capitais. 
A lei ordinária disciplinará para esses casos e outras hipóteses específicas as disposições aplicáveis 
para apurar o controle do capital votante das empresas. 
Parecer:   
O pleno exercício da autonomia nacional, que se pretende com a definição de empresa nacional, não 
admite a existência de restrições ou condicionamentos à titularidade sob o controle decisório e de 
capital em um determinado empreendimento, que poderiam ocorrer com a adoção desta Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26634 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Título VIII, Capítulo I. 
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 Capítulo I, do Título VIII, o seguinte artigo e parágrafo único, onde couber:  
Art. ... - Empresa nacional é aquela constituída sob as leis brasileiras, que tenham sua administração 
sediada no País e cujo controle decisório e de capital pertença a brasileiros.  
Parágrafo Único - A lei poderá reservar o mercado interno para empresas nacionais, nos setores 
considerados estratégicos, essenciais à autonomia tecnológica ou de interesse para segurança 
nacional. 
Justificativa: 
Para preservar o interesse nacional deve ser definido claramente o que seja empresa nacional, sua 
constituição, sua sede, seu capital e controle decisório. 
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Parecer:   
Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação, como está proposta, 
não seja incluída.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26853 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 226, § 3o.  
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.  
Substitua-se o Parágrafo 3o. do Artigo 226, que passará a ter a seguinte redação:  
Artigo 226 - ................................  
Parágrafo 3o. - As empresas nacionais terão, preferencialmente, o acesso a créditos 
públicos subvencionados e, em igualdade de condições, ao fornecimento de bens e serviços ao poder 
público. 
Justificativa: 
No atual estágio do processo constituído, quando finalmente foi conseguida uma definição do que 
vem a ser empresa genuinamente nacional, torna-se crucial distinguir essa instituição das suas 
congêneres não nacionais, até mesmo para estimular a atividade empresarial dos cidadãos 
brasileiros. Uma forma eficaz de fomento à formação e ao crescimento de empresas nacionais, é, 
indubitavelmente, concede-lhes a preferência na subvenção oficial, no acesso aos órgãos creditícios 
e no fornecimento de bens e serviços ao poder público, poupando-as de concorrência, no mais das 
vezes desleal, com outras empresas de capital estrangeiro ou mesmo multinacionais, sabidamente 
mais fortes. Tal prática, aliás, é adotada, via de regra, até mesmo nas nações mais desenvolvidas, 
em relação às suas empresas nacionais, justamente para fortalecê-las e às suas respectivas 
economias. 
Parecer:   
Formas de tratamento favorecido a empresas são plenamente justificáveis. Todavia não parece 
adequado incluir no texto Constitucional uma preferência no fornecimento de bens e serviços ao 
poder público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26946 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
 Dispositivos emendados: Artigo 226 e seus §§.  
- O artigo 226 do Substitutivo ao Projeto de Constituição terá a seguinte redação:  
- Art. 226 - Será considerada empresa nacional a pessoal jurídica constituída e com sede no país, 
cujo controle de capital votante esteja em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a 
titularidade direta ou indireta de brasileiros domiciliados no País, ou por entidades de direito público 
interno.  
§ Suprimir o § 2o. do Artigo 226 do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A Supressão da palavra “decisório” visa a evitar uma redundância, visto que o controle de capital 
implica no controle decisório. 
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Quanto à supressão do § 2º do artigo 226, consideramo-lo um detalhamento apenas, que será mais 
adequadamente tratado pela Lei referida no § 1º que passa a ser Parágrafo Único, em consequência 
dessa supressão. 
Parecer:   
O controle do capital votante não garante por si só, o controle do processo decisório.  
O controle das decisões é determinado também por variáveis estratégicas como controle da 
tecnologia, acesso a mercados, etc.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27117 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
1) Acrescente-se o seguinte § 4o. ao Art. 226:  
Art. 226. ....................  
§ 4o. - A organização e 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 ou as pessoas físicas domiciliadas no país.  
2) Acrescente-se a seguinte norma, em Disposições Transitórias:  
Art. - As atuais empresas, que não preencham os requisitos do art. 226, § 4o., ficarão impossibilitadas 
de qualquer expansão, assim entendida o aumento da área física de funcionamento dos 
estabelecimentos já existentes ou a criação de novos estabelecimentos. 
Justificativa: 
Enquanto as empresas locais tornam-se parte integrante da vida da comunidade – seus proprietários 
vivem nela, interessam-se pelo progresso social e cultural do ambiente que os cerca – as 
multinacionais, por não possuírem motivação de ordem nacional ou local, agem por mero interesse 
econômico. Em muitas situações, desvirtuam e tumultuam o mercado e a economia dos países, com 
prejuízos imprevisíveis. 
Como exemplo, basta observar-se o que está ocorrendo em alguns setores comerciais ou de serviços 
onde existe uma estrutura nacional competente, competitiva e responsável. É o caso dos 
supermercados. 
Esta emenda pretende defender, da investida de organizações multinacionais, o setor de 
comercialização, a nível varejista, de bens e mercadorias definidas em lei como de uso e consumo 
popular. 
É preciso evitar a invasão estrangeira nesse setor, pois inicialmente, elas se apresentam como se 
fossem vantajosas, mas depois de estabelecidas, revelam o seu apetite voraz. 
Note-se que o Terceiro Mundo já está legislando para essas atividades, como se constata na 
Colômbia, Gana, Índia, Malásia, Líbia e Quênia. Também o México e o Canadá oferecem restrições à 
participação estrangeira em suas economias. 
Estou certo de que, para o próprio benefício da economia brasileira, a Constituinte deverá fixar 
normas claras de proteção aos nacionais que se dedicam a esse ramo de atividade. 
Parecer:   
A restrição proposta, além de impedir mais grau de concorrência nos mercados, dificultaria o 
processo de inovação no comércio, extremamente dinâmico no segmento varejista.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27173 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 221  

 

Texto:   
Dê-se ao artigo 226 e ao seu § 1o. do Substitutivo do Relator, suprimindo-se os §§ 2o. e 3o., a 
seguinte redação:  
"Art. 226 - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constituída sob as leis brasileiras 
e que tenha sede e administração no País.  
Parágrafo único. Lei Complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado, em determinados 
setores da atividade econômica, a empresas nacionais cujos controle decisório e de capital pertença 
a brasileiros." 
Justificativa: 
A definição de empresa nacional não deve contrariar interesses brasileiros, entre os quais o 
investimento estrangeiro no País. Deve-se, sim, preservar a soberania nacional através da previsão 
de lei complementar que estabeleça distinção entre as empresas de controle brasileiro e as de 
controle estrangeiro. 
Assim é que propomos a inclusão de um parágrafo único ao artigo 226, permitindo que lei 
complementar conceda privilégio a empresas cujo controle seja de brasileiros, assegurando o 
desenvolvimento harmônico da sociedade. 
Releva salientar que o Brasil é uma sociedade complexa do ponto de vista econômico, inserida entre 
as oito maiores potências mundiais, com fortes interesses hoje no mercado externo, sendo de todo 
desaconselhável, portanto, a imposição unilateral de normas rígidas a respeito, posto que o comércio 
internacional é sempre via de mão dupla, baseada, as mais vezes, na reciprocidade.  
Parecer:   
O Projeto de Constituição não impede o estabelecimento, no Brasil, de empresas de capital 
estrangeiro. O conceito de empresa nacional, conforme estabelecido no Substitutivo do Relator, 
decorre do princípio de soberania, não se justificando que formas de tratamento favorecido, que 
muitas vezes envolvem um custo para toda a sociedade, sejam estendidas a empresas estrangeiras. 
Parece correto que tal tratamento seja dirigido apenas a empresas cujo controle esteja em mãos 
de residentes no País. Daí a importância de se definir empresa nacional a nível da Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27176 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 226 a seguinte redação:  
"Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle 
de capital votante pertença a pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, ou por entidades de 
direito público.  
§ 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 e prioritário à 
produção nacional." 
Justificativa: 
Devemos buscar, acima de tudo, um texto constitucional substantivo. A quantidade de adjetivos que o 
Artigo 226 apresenta quando fala de “controle decisório e de capital votante em caráter permanente, 
exclusivo e incondicional” praticamente inviabiliza o conceito. Afinal, quem controlará a execução 
plena desses adjetivos? 
Além disso, é muito mais grave, o artigo 226 fala em “titularidade direta ou indireta de brasileiros 
domiciliados no País” isso simplesmente elimina no rol de empresas nacionais todas aquelas 
pertencentes a imigrantes, que para cá vieram, e com árduo trabalho progrediram, tornando-se 
empresários e que por razão de fidelidade ao seu país de origem, decidiram não adotar a 
nacionalidade brasileira. Com o conceito expresso, essas empresas deixariam de ser nacionais, e o 
que é pior, permaneceriam num vazio jurídico, já que também não podem ser consideradas 
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brasileiras de capital estrangeiro, porque de fato o seu capital foi conseguido através de trabalho 
desses imigrantes no Brasil. Um absurdo, portanto. Assim sendo, para se conceituar uma empresa 
nacional, basta que o controle de capital votante pertença a pessoa física residente e domiciliada no 
País. 
Já o parágrafo 3º do mesmo artigo apresenta discriminação clara quando determina ao poder público 
que dê preferência à empresa nacional. Ora, se o legislador, conceitua empresa nacional e empresa 
brasileira de capital estrangeiro, imagina-se que o que se quer efetivamente proteger no parágrafo 3º 
do artigo 226 é a produção nacional, com a intenção de que se evitem importações de bens, produtos 
e serviços já produzidos no País, quer por uma outra empresa conceituada no texto. Portanto, o que 
deve ser privilegiado e produzido é a produção nacional que, independente da origem do capital, gera 
empregos, divisas, paga impostos e promove o desenvolvimento tecnológico, econômico e social no 
País. 
Parecer:   
O Substitutivo do Relator não impede o estabelecimento, no País, de empresas de capital 
estrangeiro. O conceito de empresa nacional decorre do princípio de soberania, não se justificando, 
que formas de tratamento favorecido, que muitas vezes envolvem um custo para toda a sociedade, 
sejam estendidas a empresas estrangeiras. Parece correto que tal tratamento seja dirigido apenas a 
empresas cujo controle esteja em mãos de residentes no País.  
Eventuais dificuldades em garantir caráter permanente, exclusivo e incondicional ao controle 
decisório e de capital votante não justificam a eliminação desses objetivos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27184 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
Acrescentar no art. 226, § 2o, referente à Ordem Econômica e Financeira, a redação seguinte:  
Art. 226 -..................................  
§ 1o.,......................................  
§ 2o. As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégica para a defesa nacional 
ou para o desenvolvimento tecnológico e de produção cultural, poderão ter proteção temporária. 
Justificativa: 
É importante que consideremos a produção cultural como matéria estratégica dos nossos valores em 
defesa da nacionalidade. 
Parecer:   
Desnecessária a inclusão no texto, pois o Congresso definirá oportunamente a proteção necessária 
aos segmentos estratégicos para País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27481 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 226.  
Acrescentar o seguinte parágrafo ao artigo 226 do Substitutivo do Relator, ao Projeto 
de Constituição:  
§ 4o. – “Nenhum outro conceito ou critério discriminatório será permitido para distinguir as empresas 
nacionais das demais estabelecidas, ou que venham a estabelecer-se, no País, além dos previstos 
nesta Constituição". 
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Justificativa: 
Sugerimos o acréscimo desse parágrafo, por considerar necessário ao País, que participa do 
Concerto das Nações, gerar segurança aos investidores estrangeiros que desejem criar 
empreendimentos no Brasil. Também às empresas brasileiras de capital estrangeiro que aqui já se 
encontram, bem como as que pretendam associar-se às empresas nacionais (“joint ventures”), não 
podem ser desestimuladas a aplicar seus recursos neste País, devido à incerteza jurídica e 
legislativa, ou as discriminações adicionais que poderia sofrer. 
O investimento estrangeiro deve ser bem acolhido quando muito sujeito à interferência do Estado, 
para direcioná-lo às atividades carentes de incrementação. Nenhum País pode dar-se ao luxo de 
dispensar a ajuda externa, haja visto o exemplo dos Estados Unidos da América que é a maior e mais 
desenvolvida economia do mundo, e igualmente a que mais acolhe o capital estrangeiro. Existe no 
Brasil uma fobia que, por vezes, chega aos limites da irracionalidade, no tocante à admissão de 
capital externo, quando se chaga ao cúmulo de identifica-lo como uma afronta à soberania e 
segurança nacional. 
O ingresso do capital estrangeiro possibilita o incremento dos setores comercial, industrial e 
tecnológico, criando a insuficiência da poupança nacional, para investimentos imprescindíveis ao 
desenvolvimento. 
Pelos motivos relatados, infere-se que a indefinição no setor possibilita, por parte das empresas e 
investidores estrangeiros, qualquer tipo de planejamento empresarial, prejudicando, dessa forma, o 
próprio desenvolvimento nacional, e fazendo com que o capital estrangeiro seja aplicado em outras 
plagas. 
Parecer:   
O dispositivo sugerido é redundante, da vez que o texto delimita o alcance da legislação que definirá 
a proteção às empresas sob o amparo do dispositivo emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27555 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: § 2o, art. 226.  
Dê-se ao § 2o. do art. 226 do substitutivo a seguinte redação:  
"§ 2o. - as atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para a defesa 
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, terão proteção temporária, inclusive quanto à 
reserva de mercado". 
Justificativa: 
A modificação proposta objetiva explicitar no texto constitucional o conceito de reserva de mercado 
para as empresas nacionais, de forma a tornar claro e preciso a aplicação desse mecanismo nos 
casos em que se justificar a sua adoção. 
Parecer:   
Não resta dúvida ser necessário o fortalecimento do capital privado nacional, pela melhora das suas 
condições de competitividade, por intermédio de diversos benefícios. No entanto, a menção expressa 
sugerida para acréscimo pela emenda em pauta vai além dessa noção.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27556 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 224  

 

Texto:   
EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o, art. 226. 
Suprima-se o § 1o. do art. 226 do substitutivo. 
Justificativa: 
O conceito de empresa brasileira de capital estrangeiro é inaceitável. A sua inclusão no texto 
constitucional representa uma brecha nociva aos interesses nacionais e à soberania nacional. Daí 
propomos a sua supressão. 
Parecer:   
No que o Substitutivo conceitua empresa nacional, por oposição, uma vez não preenchidos os 
requisitos referentes ao controle decisório e de capital, decorre o conceito e empresa brasileira de 
capital estrangeiro. A norma, no entanto, antes de criar a realidade, reflete-a.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27772 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 226, E § 1o.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 226, e §  
1o. "Art. 226 - Será considerada empresa brasileira a pessoa jurídica constituída e com sede  
no País.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira de capital estrangeiro a pessoa jurídica cujo controle 
acionário ou decisório estiver sob a titularidade de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 
exterior." 
Justificativa: 
A nova definição proposta busca corrigir as restrições e inconsistências do texto anterior sem limitar a 
livre organização de conglomerados (holdings) e de entidades de capital misto. 
Parecer:   
Um critério de distinção baseado apenas na constituição e sede no País, no caso, é insuficiente, pois 
para bem extrair da realidade a empresa nacional cabe também considerar o controle decisório e de 
capital votante, além de titularidade desse controle e o domicílio das pessoas que o possuem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28111 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 262. 
O Art. 262 no seu enunciado passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 262 - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, 
dando prioridade a assistência preventiva". 
Justificativa: 
A emenda visa incluir um princípio fundamental para a administração da Saúde no País, que é a 
“assistência preventiva”, a qual inclui as campanhas de Saúde Pública, o saneamento, vacinações e 
a medicina ambulatorial, em que se destaca um profissional generalista. 
Parecer:   
Acolhida no mérito, priorizando-se as ações preventivas no inciso II do art. 226.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:28264 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
Título VIII  Capítulo I  
Dê-se ao Artigo 226, a seguinte redação:  
Art. 226 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo 
controle decisório esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta 
ou indireta de brasileiros domiciliados no País, ou por entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “e de capital votante”, no texto do artigo 226 do Substitutivo, beneficia o 
Brasil, até onde se pode conceber como tal o investimento estrangeiro resguardada, no entanto, o 
controle decisório. 
Parecer:   
A explicitação do termo "controle de capital votante" é necessária para que se assegure o controle 
nacional em uma empresa, muito embora se reconheça que para tal há ocorrência de outras 
variáveis. É preciso ter presente que a exigência de controle de capital votante não exclui a 
participação de capitais externos, como justifica a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28270 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 § 2o. do Art. 226 do Substitutivo do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Parágrafo 2o. do Artigo 226 a seguinte redação:  
§ 2o. - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estratégicas para a 
defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária, 
preferencialmente as localizadas nas regiões onde a renda "per capita" for inferior à média nacional. 
Justificativa: 
A economia brasileira tem se caracterizado pela intervenção marcante do Estado, criando estímulos 
setoriais, que têm sempre efeitos perversos em termos regionais. 
A substituição de importação altamente subsidiadas, com o consequente confisco cambial sobre as 
exportações de bens primários, permitiu a instalação do maior parque industrial da América Latina, no 
Sudeste, com uma transferência expressiva de recursos do Nordeste. 
Essa política setorial teve efeitos maléficos sobre os desníveis regionais, pois, tem obrigado as 
regiões periféricas a comprarem as manufaturas por preços mais elevados e, em muitos casos, de 
qualidade inferior às importadas. 
O endividamento externo brasileiro é outro exemplo desses efeitos negativos. O ônus desse 
endividamento está recaindo sobre todo o País, enquanto que os investimentos resultantes foram 
concentrados no reforço da infraestrutura do Sudeste. 
Finalmente, a recente Lei da Informática, absolutamente necessária para o desenvolvimento da 
tecnologia de ponta do Brasil, está provocando efeitos perversos nas regiões periféricas e 
concentrando todos os seus benefícios na região mais desenvolvida do País. 
É necessário, portanto, compatibilizando os subsídios dados às políticas setoriais com o 
desenvolvimento regional para que as primeiras não venham a ser instrumentos do aumento das 
diferenças regionais. 
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Assim, propomos que, quando for concedido algum benefício fiscal ou de outra ordem, as mesmas 
sejam aplicadas preferencialmente, na região onde a renda interna “per capita” for a mais baixa do 
País. 
Parecer:   
A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada à 
intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28479 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
Altera a redação do § 3o. do art. 226 que passa a ser o seguinte:  
Art. 226. - .................................  
§ 3o. - A Empresa Nacional terá incentivo ao ativo e a tecnologia pelo Poder Público. 
Justificativa: 
De maneira como esta o § 3º do art. 226, estaremos desestimulando a entrada de capitais 
estrangeiros para o País; a manutenção das existentes e o reinvestimento dos respectivos lucros, e, 
de outra de se favorecer a concorrência estrangeira em detrimento de novas empresas nacionais, 
como definido no art. 226. De outro lado, reconhecemos e achamos legitimo, que a empresa nacional 
tenha apoio e incentivo no que concerne a tecnologia e investimentos, mecanismos hoje já existentes 
através do FINEP e BNDES. 
Fica claro que de maneira em que está redigido o § 3º do art. 226, não teremos nenhum avanço 
tecnológico, pois ficaremos restritos a formação de carteis das empresas nacionais e ou estrangeiras, 
negando espaço para as empresas consideradas brasileiras. 
Parecer:   
Aprovada parcialmente, nos termos do parágrafo 3o. do artigo 192 do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:28746 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
Substitua-se o "caput" do art. 226 pela disposição seguinte:  
"Art. 226 - Serão consideradas nacionais:  
I - a pessoa jurídica de direito privado, quando se constitui no país e enquanto nele mantém a sua 
sede, bem assim enquanto, de um modo direito ou indireto, mas de direito e de fato, conserva o seu 
capital social, em maioria, e o seu controle decisório sob a titularidade de pessoas físicas ou de 
pessoas jurídicas de direito público brasileiras;  
II - a empresa, enquanto sob a direção e a administração, de direito e de fato, de pessoas físicas ou 
jurídicas nacionais;  
III - será considerada brasileira de capital estrangeiro a pessoa jurídica constituída e com sede no 
país, que preencha os requisitos indicados no inc. I deste artigo". 
Justificativa: 
Quanto à definição da pessoa jurídica de direito privado nacional. 
Se a Constituição define a pessoa física brasileira, para apresentar-se coerente e completa, deverá 
também definir a pessoa jurídica de direito privado nacional. E não poderá fazê-lo senão pelo modo 
constante do inciso ora proposto, ou de dispositivo equivalente, no tocante ao conteúdo. Realmente, 
o que importa – e decisivamente – são os laços afetivos de ligação ao Brasil. E os interesses 
puramente empresariais nem sempre se compatibilizam com os anseios do nosso povo. 
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Observa-se, também, que a definição proposta não exclui a participação do estrangeiro no capital 
social nem lhe nega acesso à discussão das matérias submetidas à decisão da entidade. Além disto, 
a definição não tem o propósito nem o efeito de afastar da vida econômica brasileira as pessoas 
físicas ou jurídicas estrangeiras (estas últimas, até puramente estrangeiras), mesmo porque, em 
muitos casos, o País não pode prescindir da sua colaboração. Quaisquer dispositivos que reflitam 
simples xenofobia devem ser extirpados do Projeto, a bem do interesse nacional. 
Finalmente, é de se observar que a definição atende à possibilidade de transformar-se a pessoa 
jurídica de direito privado de nacional em não nacional e vice-versa, bastando, para tanto, que deixe 
apresentar ou passe a assumir os atributos indicados no inciso como essenciais. 
Quanto à definição de empresa nacional. 
A empresa é um conceito mais econômico do que jurídico. E de dificílima definição. 
Em verdade, pode uma só pessoa física ou uma só pessoa jurídica deter o comando de diversas 
empresas. 
Por outro lado, não se deve falar em propriedade ne, em posse, pois a empresa não congrega 
apenas recursos materiais, senão também humanos. Além disto, ao menos para efeitos puramente 
teóricos, pode-se conceber que alguém detenha o comando de uma empresa sem ter a propriedade 
de qualquer dos bens materiais que a compõem e sem ser parte na relação jurídica de trabalho com 
qualquer das pessoas físicas que nela desempenham funções. 
A respeito, são muito incisivas estas palavras de Darcy Arruda Miranda Junior (“Curso de Direito 
Comercial”, José Dushatsky, Editor – São Paulo – 1978 – p.36): 
“Não se deve, finalmente, olvidar que a empresa, como já afirmamos em outra oportunidade, 
reproduzindo a lição de eminente comercialista alienígena, não é sujeito nem objeto de direito. A 
sociedade, contudo, quando regularmente constituída e arquivada no registro peculiar, ressalvadas 
as hipóteses legais já enunciadas, dá nascimento a uma pessoa jurídica”. (grifos nossos). 
O que importa, relativamente à empresa, é saber quem a dirige e quem a administra. E parece que só 
se pode considerar nacional a empresa que, em última análise, esteja sob a direção e administração, 
de direito e de fato, de pessoas físicas brasileiras. 
Ainda aqui, nada contra a presença de empresas estrangeiras em nossa economia. Com frequência, 
teremos de convidá-las a vir cooperar conosco. Mas virão como empresas estrangeiras, talvez até, 
em casos muito especiais, com um tratamento mais tolerante, justamente em razão dessa qualidade. 
Parecer:   
O conceito de empresa nacional é tratado, de modo mais adequado, pelo Substitutivo do Relator 
merecendo reparos apenas o seu caráter restritivo ao limitar a posse do capital e o controle decisório 
exclusivamente a brasileiros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28946 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
Emenda Substitutiva ao art. 226, destinada a aperfeiçoar o conceito de empresa nacional.  
Substitua-se, no art. 226 caput, a redação pela seguinte:  
Art. 226. Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, com 
capital exclusivamente brasileiro, sem vínculos econômicos ou monetários permanentes, de qualquer 
natureza, com outras de capital estrangeiro. 
Justificativa: 
O Projeto adotou o conceito de empresa nacional estabelecido no art. 12 da Lei nº 7232, de 29.10.84, 
de proteção à informática. 
Os fatos vêm demonstrando que o texto permite às multinacionais instituir, com seus empregados 
brasileiros natos, empresas testas de ferro e burlar a reserva de mercado. 
Só a empresa com “capital exclusivamente brasileiro e sem vínculos econômicos ou monetários 
permanentes de qualquer natureza com outras de capital estrangeiro” evitará essa fraude. 
Parecer:   
A definição sugerida restringe demasiadamente o universo das empresas nacionais, objeto da 
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proteção pretendida pela definição do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29425 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 226  
Modifique-se o artigo 226 e seus parágrafos, que passarão a seguinte redação:  
Art. 226 - Empresa brasileira de capital nacional é aquela cujo controle decisório e a maioria do 
capital social votante esteja, sob a titularidade direta ou indireta de brasileiros domiciliados no País, 
ou por entidades de direito público interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira aquela constituída no País e que nele tenha sua sede e 
administração:  
§ 2o. - As empresas brasileiras de capital nacional terão preferência ao acesso a créditos públicos 
oriundos do sistema nacional de poupança.  
§ 3o. As atividades que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para 
o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária.  
§ 4o. - Na aquisição de bens e serviços o Poder Público poderá dar tratamento preferencial 
à empresa de capital nacional. 
Justificativa: 
Nossa proposta visa proteger a empresa nacional sem discriminar qualquer outra, o que aliás não 
pode ocorrer constitucionalmente. 
Entendemos que as empresas genuinamente nacionais, especialmente, devem merecer apoio e 
prioridades. Não podemos, contudo afugentar o investimento externo, sobretudo na área da alta 
tecnologia, poiso o capital internacional procurará obviamente outros países menos restritos e com 
legislações sem traços de xenofobia. Os produtos de alta tecnologia embutem não apenas uma, mas 
várias tecnologias, enquanto que o controle tecnológico total e permanente não ocorre em nenhum 
lugar ou país do mundo, inclusive EUA, Japão e Alemanha. 
Os dispositivos constitucionais meramente impeditivos tem caráter permanente e incondicional. Na 
realidade as restrições devem ser disciplinadas pela legislação ordinária ou complementar sem criar 
problemas para a participação do País nos diversos mercados e no mercado comum latino-
americano, sem incluir termos absolutamente unilaterais nas relações internacionais de comércio. 
Todos gostariam de dispor de proteções somente para si, mas elas simplesmente conflitam com toda 
a teoria de complementariedade de economias e maximização do resultado conjunto de diversas 
nações. Criaria inclusive conflitos com o GATT, acordo do qual o Brasil é signatário, além do expor o 
País a tratamento retaliatório, ou ao menos equitativo, das demais nações, com quem mantém 
relações comerciais. 
Parecer:   
O Projeto de Constituição não impede o estabelecimento, no Brasil, de empresas de capital 
estrangeiro. O conceito de empresa nacional, conforme estabelecido no Substitutivo do Relator, 
decorre do princípio de soberania, não se justificando que formas de tratamento favorecido, que 
muitas vezes envolvem um custo para toda a sociedade, sejam estendidas a empresas estrangeiras. 
Parece correto que tal tratamento seja dirigido apenas a empresas cujo controle esteja em mãos 
de residentes no País. Daí a importância de se definir empresa nacional a nível da Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29702 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
EMENDA SUPRESSIVA 
DISPOSITIVOS SUPRIMINDOS: 
art. 226 e parágrafos Suprimam-se o art. 226 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
As disposições que se quer suprimidas definem empresa nacional, empresa brasileira de capital 
estrangeiro, criam reserva temporária de mercado, e conferem à empresa nacional tratamento 
preferencial na aquisição de bens e serviços pelo poder público. 
A ordem constitucional democrática estável é principiologia e genérica. Ela estabelece o arcabouço 
principal do sistema política e da ordem jurídica subsequente. Firma aquilo que é central ao 
funcionamento da economia. Garante o indivíduo perante a sociedade como senhor de direitos e co-
dono da soberania; por isso mesmo, o protege do Estado, permitindo, no máximo, que seja seu 
parceiro, e o ajude, nas condições especificadas e controladas. 
A ordem democrática, dessarte, exsurge da natureza das coisas. A sua expressão coautora a 
constituição, e o sistema jurídico dela decorrente, consolidam o que as forças livres da sociologia, da 
história, da política, da economia, da literatura, do folclore, etc., já expressaram, por algum processo 
espontâneo, de modo coerente. E esta coerência, necessariamente majoritária, é que se espelha na 
constituição. 
A constituição, assim, como toda a ordem jurídica, é um meio de realização estável e previsível do 
que a espontaneidade social já revelou. A norma jurídica, de qualquer espécie, como um fim em si 
mesma, como criadora de fatos sociais, é a característica marcante dos regimes ideológicos 
totalitários, cujo primeiro objetivo é justamente coibir e extinguir a espontaneidade social. 
O direito totalitário-ideológico busca impor, pela força e pela violência, uma natureza artificial abstrata, 
sem nada em comum com as raízes históricas da sociedade livre. 
Impor uma definição da empresa nacional é brigar contra todos esses pressupostos de liberdade e 
estabilidade. É fugir à generalidade e à principiologia já conhecida da natureza das coisas brasileiras, 
onde o capital estrangeiro sempre conviveu em harmonia com o capital nacional. Implica tal definição 
em por antolhos ante a realidade do volume de empregos e investimentos que aquela fonte de capital 
representa; é fingir desconhecer a realidade de ser a economia brasileira uma participante ativa e 
respeitável do cenário mundial; é pretender a ingenuidade de podermos retroceder cinquenta anos a 
uma sociedade menos complexa, agrária e distante (na verdade nem tanto) dos eventos mundiais. 
A interligação e interdependência das economias, quer as de mercado, quer as de planejamento 
centralizado, quer as mistas, é uma das características da civilização humana no século vinte. O 
Brasil não fez a História sozinho; não deve a Constituinte tentar fazê-lo agora. 
Pelo exposto, espera-se a supressão do artigo 226 e parágrafos. 
Parecer:   
Não nos parece, de modo algum, seja de natureza artificial abstrata, sem nada em comum com as 
raízes históricas da sociedade livre brasileira a definição de empresa nacional.  
Isto porque o grau de inserção da nossa economia no sistema capitalista mundial, do qual somos 
parte, e de forma bem característica, pode ser perfeitamente avaliado a partir da presença concreta 
da empresa nacional nesse contexto.  
Este é um fato histórico, cujas raízes, e não poderia ser de outra forma, estão plantadas na sociedade 
brasileira.  
Portanto existe uma empresa nacional, cuja definição jurídica pode também existir. 
É certo, cabe concordar, que o Brasil não fez a História sozinho e seria pretencioso demais querer 
que assim tivesse sido. Mas fez e faz a sua parte desse processo, que sendo global, existe não 
apenas como comando externo, mas como atividade nacional também.  
Incluir no texto constitucional um conceito importante para a soberania do País, é reafirmar essa, sem 
temor a pressões.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29775 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 230  

 

Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o. do Art. 226. 
Justificativa: 
Deve ser suprimido este dispositivo: 
a) conflita com o disposto no próprio artigo 226, caput; 
b) cria uma figura jurídica esdrúxula; 
c) gera ambígua interpretação, ensejando a que o preceito principal perca eficácia. 
Parecer:   
Respeitosamente, não concordamos com os argumentos expandidos, no caso, pelo ilustre Autor da 
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29985 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
Dê-se a seguinte redação ao art. 226, do substitutivo ao projeto de Constituição:  
"A lei não discriminará, pela sua nacionalidade de origem, o capital a se investir no País, mas poderá 
regular o seu acesso a financiamentos subsidiados ou estabelecer vantagens e incentivos fiscais e 
outros benefícios, de modo a fortalecer e dar melhores condições de competividade ao capital 
nacional". 
Justificativa: 
O artigo a substituir pretende uma tarefa quase impossível; definir de modo satisfatório, em termos 
constitucionais, o que seja empresa nacional. Esse conceito abrange, em sentido lato, toda empresa 
constituída no País, sob as leis brasileiras e, portanto, sob o império da soberania nacional.  
Parecer:   
A Emenda da Ilustre Constituinte foi aproveitada nos termos dos parágrafos 2o. e 3o. do novo 
Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:30273 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 226  
Substitua-se o Artigo 226 pelo de redação seguinte:  
"Art. 226 - Considera-se 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 brasileiras, ou de entidade de direito pública interno". 
Justificativa: 
Destina-se a emenda a reproduzir com nitidez as inspirações que presidiram a definição de empresa 
nacional. Do modo, porém, como essa definição figura no Projeto, qualquer estrangeiro, desde que 
tenha domicílio no Brasil, poderá exercer controle total de empresas nacionais ou, pior ainda, 
constituir empresa de fato estrangeira e legalmente nacional. 
Parecer:   
O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos constantes do texto Substitutivo; quanto a 
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forma dada, preferimos a redação incluída no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30831 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 da Ordem Econômica e Financeira Capítulo I  
Substitua-se o artigo 226 pelo seguinte:  
Art. 226 - Empresa Nacional, para todos os fins de direito, é a pessoa jurídica constituída e com sede 
no País, cujo controle decisório, como todo o seu capital, esteja em caráter permanente, exclusivo e 
incondicional sob a titularidade direta de brasileiros domiciliados no País, sem vínculo de qualquer 
natureza com empresas estrangeiras, ou pertença a entidade de direito público interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira de capital estrangeiro a pessoa jurídica constituída, com 
sede a 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. 
Justificativa: 
A emenda procura repetir as normas do anteprojeto apresentado pelo Deputado Virgílio da Senna e 
repetidas no anteprojeto de autoria do Senador Severo Gomes. 
Os referidos anteprojetos representam seguramente a defesa do interesse nacional. Nenhum país 
desenvolvido jamais deixou de assegurar distinção entre suas empresas nacionais e aquelas 
pertencentes ao capital estrangeiro que, evidentemente, não podem ter igual tratamento.  
Parecer:   
Sabidamente, todo um conjunto de variáveis desempenha importância estratégica para a estipulação 
do efetivo controle nacional sobre um determinado empreendimento, dentre os quais destacam-se o 
controle do capital, da tecnologia e do mercado. Nessa direção, é restritivo para a consecução desse 
controle definir a exigência da propriedade do capital por brasileiros, sem distinguir sua natureza 
relativamente à competência para a tomada de decisões.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30937 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
Emenda Supressiva:  
Artigo 226 e parágrafos, parágrafo único do artigo 289 e artigo 290 e parágrafo único.  
Supressão dos dispositivos indicados. 
Justificativa: 
São dispositivos que, pela sua natureza melhor caberão como dispositivos de lei ordinária, votadas 
de acordo com as circunstâncias peculiares de cada setor ou segmento da economia. 
Parecer:   
Com vistas a atender aos interesses nacionais, imprescindível se torna explicitar no texto 
constitucional dispositivo referente à caracterização de empresas nacionais, para que se possa 
assegurar-lhes adequada e necessária diferenciação, para efeito do exercício de preferências 
relativamente às empresas de capital estrangeiro. Só assim, acredita-se, tornar-se-á possível o 
efetivo controle e autonomia nacionais em setores econômicos definidos como estratégicos para o 
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desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30989 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA:  
Dispositivo Emendado: Caput do Artigo 226 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.  
Art. 226 - Empresa Nacional para todos os fins de direito, é aquela constituída e com sede no país, na 
forma da lei, cujo controle de capital votante pertença aos brasileiros. 
Justificativa: 
 A nova Constituição está sendo elaborada sob a preocupação de abertura democrática em todos os 
níveis. 
Não se justifica, assim, a inscrição de um texto que venha a propiciar o exercício do arbítrio, seja a 
nível de primeiro escalão, seja em nível secundário do Governo. 
Todo conceito aberto em excesso que permita a aplicação do dispositivo de lei ao bel-prazer, de 
quem o aplica, criará necessariamente atos de arbítrio, como a experiência política brasileira 
evidencia. 
O texto do Art. 226 ao conceituar a empresa nacional, usa de vários conceitos genéricos e 
excessivamente amplos como os contidos nas expressões: “controle decisório”, “exclusivo e 
incondicional”, expressões essas que permitam um amplo subjetivismo em sua aplicação. 
Parecer:   
O controle nacional de um empreendimento deve constituir preceito fundamental para que se 
assegure a efetividade na aplicação de incentivos, benefícios e outras formas de privilégios 
orientados para o aumento do domínio e da autonomia nacional no processo de desenvolvimento do 
País. Porém, restringir esse controle à questão do capital é impróprio, sobretudo em decorrência da 
interveniência de outras variáveis nesse processo, tais como tecnologia, gerenciamento, acesso ao 
mercado, etc...  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31143 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 3o. do Artigo 226 do Projeto de Constituição/Substitutivo 
do Relator.  
§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços o poder público dará, em igualdade de condições, tratamento 
preferencial à empresa nacional. 
Justificativa: 
A preferência somente deve ser aplicada quando houver igualdade. A prevalecer o texto do 
substitutivo, o Estado poderia fazer aquisição danosa contra o interesse da coletividade.  
A admissão da empresa estrangeira, pelo que dispõe o Art. 227 já está sujeita ao interesse nacional e 
à distancia a ser estabelecida em lei ordinária, além do mais o Caput do Art. 226 procura definir de 
forma rígida a Empresa Nacional o que certamente servirá de base para que a proteção da lei 
ordinária procure dispensar às empresas nacionais pelo critério do interesse nacional.  
Razão alguma há, assim, para conceder um protecionismo tão amplo como o estabelecido pelo 
relator.  
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Parecer:   
Os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 226 do novo Substitutivo atendem, em parte, à sugestão e 
ponderações do ilustre Constituinte.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31359 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
Emenda Substitutiva ao Artigo 226 do Substitutivo do Constituinte Relator Bernardo  
Cabral ao Projeto de Constituinte:  
Art. 226 - 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. - .........................  
§ 2o. - .........................  
3o. - Na aquisição de bens e serviços, em igualdade de condições, Poder Público dará tratamento 
preferencial à empresa nacional. 
Justificativa: 
O conceito de empresa nacional é matéria altamente polêmica. 
A redação desta emenda traduz a opinião do autor. 
Parecer:   
O Projeto de Constituição não impede o estabelecimento, no Brasil, de empresas de capital 
estrangeiro. O conceito de empresa nacional, conforme estabelecido no Substitutivo do Relator, 
decorre do princípio de soberania, não se justificando que formas de tratamento favorecido, que 
muitas vezes envolvem um custo para toda a sociedade, sejam estendidas a empresas estrangeiras. 
Parece correto que tal tratamento seja dirigido apenas a empresas cujo controle esteja em mãos 
de residentes no País. Daí a importância de se definir empresa nacional a nível da Constituição.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:31580 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 226.  
Substitua-se o art. 226 pelo seguinte:  
"Art. 226. Considera-se empresa brasileira aquela constituída no país e que nele tenha sua sede e 
administração, podendo ser de capital nacional ou estrangeiro.  
§ 1o. Empresa brasileira de capital nacional é aquela cujo controle decisório e a maioria do capital 
social votante estejam sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País, ou 
de pessoas de direito público interno.  
§ 2o. As Empresas brasileiras de capital nacional terão preferência ao acesso a créditos públicos 
oriundos do sistema nacional de poupança.  
§ 3o. As atividades que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para 
o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária no mercado interno." 
Justificativa: 
Pretendemos com a presente emenda dispor de forma mais clara e despida de qualquer 
discriminação constitucional, empresas de capital estrangeiro. 
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Entendemos que esta redação é a que melhor consulta aos interesses nacionais, seja do Governo, 
seja da iniciativa privada de um modo geral. 
Parecer:   
Formas de tratamento favorecido a empresas nacionais devem ser disciplinadas em legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31712 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 226.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 226 do Substitutivo do Relator:  
Art. 226 - Considera-se empresa brasileira aquela constituída no País e que nele tenha sua sede e 
administração, podendo ser de capital nacional ou estrangeiro.  
§ 1o. - Empresa brasileira de capital nacional é aquela cujo controle decisório e a maioria do capital 
votante esteja sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País.  
§ 2o. - As empresas brasileiras de capital nacional terão preferência no acesso a créditos públicos 
favorecidos e, em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços do poder público.  
§ 3o. - As atividades das empresas brasileiras de capital nacional, que a lei considerar estratégicas 
para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária no 
mercado interno.  
§ 4o. - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no interesse nacional e regulados na 
forma da lei. 
Justificativa: 
A emenda objetiva imprimir ao conceito de empresa nacional indispensável flexibilidade para que 
assim se possam abrir melhores perspectivas ao processo de capacitação tecnológica, quer 
facilitando o estabelecimento de fluxos de transferência de tecnologia quer criando condições ao 
aporte de recursos não gravosos, em moeda forte, de potenciais parceiros estrangeiros. 
O incentivo à associação de empresários brasileiros com parceiros estrangeiros de nações mais 
evoluídas econômicas e tecnologicamente deve ser considerado importante, senão indispensável 
instrumento à aceleração do processo de industrialização de País, desde que preservada seja a 
soberania nacional no campo decisório. 
Lei ordinária, resguardando os interesses brasileiros, regulará os investimentos de capital estrangeira 
no parque fabril nacional, bem como concederá proteção temporária às empresas brasileiras de 
capital nacional consideradas estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento 
tecnológico. 
Dando amplo respaldo a tal princípio, os parágrafos 2º e 3º do presente artigo privilegiam as 
empresas brasileiras de capital nacional, de forma inequívoca. 
Parecer:   
Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação, como está proposta, 
não seja incluída.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31852 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
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Texto:   
Procedam-se as seguintes modificações no Capítulo I, do Título VIII, do Substitutivo ao Projeto de 
Constituição, elaborado pelo Relator da Comissão de Sistematização:  
I - Dê-se ao art. 226 a seguinte redação.  
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.  
II - Dê-se ao § 3o. do art. 226, a seguinte redação:  
§ 3o. Na aquisição de bens e serviços o poder público, em igualdade de condições dará 
tratamento preferencial à empresa nacional:  
III - Dê-se ao § 1o. do art. 228,. a seguinte redação:  
Art. 228 - § 1o. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas 
somente serão criadas por lei complementar e ficarão sujeitas ao direito próprio das 
empresas privadas inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.  
IV - Dê-se ao § 3o. do art. 228, a seguinte redação:  
Art. 228 - § 3o. - A lei reprimirá a formação de monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma 
de abuso do poder econômico que tenha por fim dominar os mercados nacionais, eliminar 
a concorrência ou aumentar arbitrariamente os lucros.  
V - Suprima-se o § 1o. do art. 229, transformando-se seu § 2o. em parágrafo único;  
VI - Dê-se ao item I do parágrafo único do art. 230, a seguinte redação:  
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial 
e de prorrogação de seu contrato, e fixará as condições de caducidade, fiscalização, rescisão e 
reversão de concessão ou permissão;  
VII - Suprima-se o item III do parágrafo único do art. 230;  
VIII - Dê-se ao § 2o. do art. 231, a seguinte redação:  
Art. 231 – § 2o. É assegurada ao proprietário do solo, na forma da lei, participação nos resultados 
da lavra.  
IX - Suprima-se o parágrafo único do art. 232;  
X - Dê-se ao caput do art. 233, a seguinte redação:  
Art. 233 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica e dos recursos hídricos, dependem de autorização ou concessão federal e 
não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.  
XI - suprima-se o § 2o. do art. 233, transformando-se seu § 1o. do art. em parágrafo único;  
XII - suprima-se o parágrafo único do art. 239  
XIII - suprima-se o art. 241 e respectivo parágrafo único;  
XIV - suprima-se o art. 243  
XV - suprima-se o art. 244 
Justificativa: 
A Emenda corresponde a uma revisão do Substitutivo, após longa discussão com parlamentares, 
técnicos e especialistas no assunto, bem como de entidades representativas da comunidade 
brasileira. 
Parecer:   
As sugestões contribuem para o aprimoramento do texto, sendo acatadas em grande parte pelo 
Relator na forma de seu Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31972 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VIII - Artigo 226 - Caput.  
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Substitua-se no Caput do Artigo 226, a expressão brasileiros domiciliados no País, por "pessoas 
físicas domiciliadas no País". 
Justificativa: 
A redação atual penaliza os imigrantes, que adotam o Brasil, como sua Pátria e aqui constituem suas 
empresas, pequenas e médias em sua grande maioria. 
Não nos parece justo impor a estas pessoas, a condição de trocar de nacionalidade, para que suas 
empresas, enraizadas em nosso País, sejam consideradas Nacionais.  
O que deve caracterizar o aspecto pessoal de brasilidade é o ânimo de ficar, de conjugar-se com a 
nossa gente, com nossa vida, com nossas esperanças e com as nossas dificuldades. 
E vivem, permanentemente, entre nós, como se brasileiro nato fosse! 
Parecer:   
De fato, a redação sugerida impede que um grande número de empresas controladas por imigrantes 
sejam discriminadas.  
Pela aprovação. 
   
   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, da 
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.  
[...] 
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 
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minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições 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 parágrafo 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:32259 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 226 . 
Substitua-se o Artigo 301 pelo de redação seguinte.  
"Art. 226 - Empresa nacional é a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle 
decisório e de capital volante esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a 
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou de entidade de direito público interno." 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada objetiva conceder ao Artigo 226 redação adequada à mens lege, pois só 
será possível admiti-lo como defesa constitucional da empresa brasileira. Acontece, porém, que – da 
forma como está redigido – favorece o controle de empresas nacionais por estrangeiros. E abre 
espaço legal para que empresas efetivamente estrangeira possam denominar-se nacionais. Tais 
hipóteses se apresentam pela circunstância de que qualquer estrangeiro poderá exercer o controle de 
empresas nacionais, desde que tenha domicílio no Brasil. Justifica-se, portanto, a emenda para 
corrigir essa anomalia. 
Parecer:   
O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos constantes do texto do Substitutivo; quanto a 
forma dada, preferimos a redação nele incluída.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32336 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
 EMENDA SUPRESSIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o. do Art. 226  
Suprima-se do substitutivo o § 3o. do Art. 226 
Justificativa: 
O parágrafo 3º do Art. 226, como está redigido, torna o julgamento da concorrência para aquisição de 
bens e serviços pelo poder público absolutamente subjetivo, desestimulando o investimento do capital 
estrangeiro nas atividades cujo cliente seja o poder público, uma vez que coloca as empresas em 
flagrante desvantagem. Por outro lado, estimula a ineficiência das empresas nacionais.  
Parecer:   
De fato, o dispositivo emendado contribuía para eliminar a concorrência e, consequentemente, para 
baixar o grau de eficiência do segmento das empresas nacionais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32555 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao Artigo 226 e seus parágrafos, do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização, a 
seguinte nova redação:  
Artigo 226. Empresa nacional é a pessoa jurídica constituída no País de acordo com as 
leis brasileiras.  
§ 1o. A empresa nacional cujo controle de capital e decisório for de brasileiros residentes no País terá 
preferência em créditos públicos subvencionados.  
§ 2o. As atividades das empresas nacionais que forem importantes para a defesa nacional e 
o desenvolvimento tecnológico nacional poderão receber proteção temporária. 
Justificativa: 
Entendemos que esta nova redação, ao mesmo em que estabelece, constitucionalmente, os critérios 
básicos da participação do capital externo em nossa economia, ao remeter, como correto, à 
legislação ordinária o seu ordenamento, fixa a permanente participação do Poder Legislativo na 
determinação alteração do modelo econômico adequado a cada área e momento de nossa economia. 
Parecer:   
A definição sugerida sendo por demais restritivas não permite a proteção ao universo das empresas 
genuinamente nacionais, objeto do dispositivo emendado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33040 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
 Acrescenta-se ao art. 226 do Substitutivo os seguintes parágrafos:  
"§ 4o. - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as Fundações públicas 
que produzirem prejuízo durante um triênio sofrerão intervenção para apurar-se se houve 
malversação de bens ou incompetência dos seus dirigentes, caracterizado em ambos os casos, crime 
contra a economia popular".  
"§ 5o. - A desativação dessas empresas será submetida pelo Executivo, Federal Estadual 
ou Municipal, ao exame do Poder Legislativo competente, que também decidirá sobre culpabilidade 
dos seus agentes, pelo "quórum" de dois terços, cabendo recurso ao judiciário".  
"§ 6o. - Provada a culpa do gestor da Empresa, sofrerá perdimento de bens". 
Justificativa: 
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Os demando das Estatais, nas três esferas administrativas, quase sempre se traduzem em prejuízos 
ao Erário, que devem ser prevenidos e punidos. 
Parecer:   
A Emenda trata de matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33281 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 § 2o. do Art. 226 a seguinte redação:  
"As empresas nacionais, cujas atividades a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para 
o desenvolvimento tecnológico, serão protegidas, inclusive através reserva de mercado". 
Justificativa: 
O objetivo desta emenda é melhorar a redação do dispositivo indicado. 
A “proteção” a que se refere o texto deve ser às empresas nacionais que a lei “considerar 
estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico”, e não às atividades por 
elas exercidas. 
Parecer:   
Não resta dúvida ser necessário o fortalecimento do capital privado nacional, pela melhora das suas 
condições de competitividade, por intermédio de diversos benefícios. No entanto, a menção expressa 
sugerida para acréscimo pela emenda em pauta vai além dessa noção.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33286 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
Suprima-se do § 1o. do art. 226 a expressão "brasileira". 
Justificativa: 
A presente emenda visa a retirar a expressão “brasileira” do texto do § 1º do art. 226, para 
caracterizar apenas como “empresa de capital estrangeiro” a pessoa jurídica constituída, com sede e 
direção no País que não preencha os requisitos do caput do artigo referido. 
A definição de uma empresa brasileira de capital estrangeiro cria uma contradição terminológica 
inaceitável: a empresa cujo controle pertença a brasileiros domiciliados no País é considerada 
nacional, enquanto aquela pertencente a estrangeiros é denominada “brasileira”. 
A supressão da expressão “brasileira”, pois, permite a caracterização da empresa de Capital 
estrangeiro, em oposição à “empresa nacional”, definida no caput do art. 226. 
Parecer:   
Da mesma forma que no conceito de empresa nacional, o critério de distinção adotado é pelo controle 
de capital.  
Busca-se diferençar empresa nacional, cujo capital pertença a domiciliados no País, da estrangeira, 
que embora constituída, com sede e direção no Brasil, não preencha os demais outros requisitos 
necessários para ser considerada idêntica àquela.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33288 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 226, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A definição de “empresa brasileira de Capital estrangeiro” em contraposição à definição de “empresa 
nacional”, estabelecida no caput, é absolutamente desnecessária e pode caracterizar um 
discriminação indesejável.  
O conceito de “empresa nacional” é necessário como referência para vários outros dispositivos do 
projeto do nobre relator, ao passo que o confuso rótulo de empresa brasileira de capital estrangeiro 
não é mencionado em qualquer outro ponto. 
Ademais o supérfluo parágrafo 1º do Art. 226 cria uma contradição terminológica insustentável: a 
empresa cujo controle pertença a brasileiros domiciliados no País é considerada nacional, enquanto 
que aquela pertencente a estrangeiros é denominada brasileira.   
Parecer:   
O parágrafo 1o. do artigo 228 do Substitutivo, transfigurado no parágrafo 1o. do artigo 194 do 2o. 
Substitutivo, já determina que a criação de empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações devam ser objeto de lei. Assim, a função do Estado como agente produtivo não contraria 
os princípios que se quer estabelecer para a Ordem Econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33617 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
Suprima-se o § 1o. do art. 226, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Tendo sido alterada a redação do texto do próprio art. 226, objeto de outra emenda, torna-se 
desnecessário manter o § 1º, razão porque se propõe a sua supressão. 
Parecer:   
Independentemente da importância e da oportunidade de se conferir tratamento diferenciado e 
preferencial às empresas nacionais, é necessário assegurar a condição de "brasileiras" às empresas 
organizadas no País, e que aqui mantenham sua sede e direção, mesmo quando o seu controle 
pertença a residentes ou domiciliados no exterior.  
Tal conceituação visa a fortalecer as conexões do Estado brasileiro com essas empresas, tão 
necessária ao satisfatório equacionamento de uma série de questões que têm surgido na área de 
relações econômicas, fiscais e financeiras internacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33670 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
 EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao texto do § 3o. do art. 226 a seguinte expressão: "na forma da lei" 
Justificativa: 
O referido § 3º está assim redigido: 
“Na aquisição de bens e serviços o Poder Público dará tratamento preferencial à empresa nacional”. 
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Ora, se é “tratamento preferencial” convém remeter à lei a forma como isso deve efetivar-se. Do 
contrário, sem regulamentação legal, pode ser que o dispositivo acabe ficando letra morta. 
Parecer:   
A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada à 
intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33671 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
Substitua-se no texto do art. 226 as expressões "de brasileiros domiciliados no País" por "de pessoas 
físicas domiciliadas no País". 
Justificativa: 
A emenda visa aperfeiçoar a redação do texto do artigo que define o conceito de empresa nacional, 
recuperando expressões que haviam sido realizadas nos anteprojetos anteriores e que, no 
Substitutivo, foram substituídas por expressões relacionadas com a nacionalidade, tornando bastante 
restritiva aquela definição.  
Parecer:   
A definição proposta pela Emenda é a que melhor atende aos interesses do País, assegurando a 
efetividade da concessão de benefícios, subvenções ou outros incentivos orientados para 
a consolidação da empresa nacional. A adoção da titularidade por pessoas físicas domiciliadas 
"consegue superar a natureza restritiva da conceituação, ao tempo em que se assegura o domínio e 
a autonomia nacionais em segmentos econômicos definidos como estratégicos para o 
desenvolvimento nacional”.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 226.  
O Art. 226 passa a ter a seguinte redação: Art. 226 - A empresa nacional será definida em Lei 
Complementar. 
Justificativa: 
A justificativa será feita oralmente pelo autor em Plenário. 
Parecer:   
Com vistas a atender aos interesses nacionais, imprescindível se torna explicitar no texto 
constitucional dispositivo referente à caracterização de empresas nacionais, para que se possa 
assegurar-lhes adequada e necessária diferenciação, para efeito do exercício de preferências 
relativamente às empresas de capital estrangeiro. Só assim, acredita-se, tornar-se-á possível o 
efetivo controle e autonomia nacionais em setores econômicos definidos como estratégicos para o 
desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33785 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 226  
Suprima-se no art. 226 a expressão: "Incondicional" 
Justificativa: 
A justificativa o autor fará oralmente em Plenário. 
Parecer:   
O pleno exercício da autonomia nacional, que se pretende com a definição de empresa nacional, não 
admite a existência de restrições ou condicionamentos à titularidade sob o controle decisório e de 
capital em um determinado empreendimento, que poderiam ocorrer com a adoção desta Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33918 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 226 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 226 - É nacional a empresa constituída e sediada no Brasil, com capital e sob incondicional 
controle decisório de pessoas físicas brasileiras ou de pessoas jurídicas controladas por brasileiros". 
Justificativa: 
No mundo moderno as relações do comércio internacional se tornam cada vez mais estreitas e 
imprescindíveis, sendo injustificável que a nova Constituição pretenda conceituar a empresa nacional 
à base de sentimento xenófobo. 
Essa limitação poderia prejudicar o desenvolvimento brasileiro, porquanto a proteção ao capital e 
trabalho nacionais, assim como a fiscalização das empresas dominadas pelo capital estrangeiro são 
funções do Estado, cujo desempenho dependerá da nossa própria capacidade política e legislativa. 
Assim sendo, a proteção à empresa nacional terá de ser regulada na lei, à medida em que houver 
conveniência de acordo com as situações conjunturais. 
Parecer:   
Sabidamente, todo um conjunto de variáveis desempenha importância estratégica para a estipulação 
do efetivo controle nacional sobre um determinado empreendimento, dentre os quais destacam-se o 
controle do capital, da tecnologia e do mercado. Nessa direção, é restritivo para a consecução desse 
controle definir a exigência da propriedade do capital por brasileiros, sem distinguir sua natureza 
relativamente à competência para tomada de decisões.  
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 Assembleia 
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  
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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, poderá ter proteção temporária.  
§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços o Poder Público dará tratamento preferencial à empresa 
nacional, 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 adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substituinte 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:34079 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
- Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
- Dispositivo Emendado: Inciso II do § 4o. do art. 262.  
- Dá nova redação ao inciso II do 4o. do art. 262, substituindo a expressão "orçamentários" por 
"públicos", ficando com a seguinte redação final:  
Art. 262 - ..................................  
§ 4o. - É vedada:  
II - a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de saúde com fins 
lucrativos. 
Justificativa: 
Na Comissão da Ordem Social esta foi a fórmula aprovada; a modificação para “orçamentários” 
enfraquece a proposta e prejudica a priorização dos serviços públicos. 
Parecer:   
A proposição é acolhida como parágrafo 2o. do art. 226.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34080 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso II do § 4o. do art. 262.  
* - Dá nova redação ao inciso II do § 4o. do art. 262.  
Art. 262 - ..................................  
§ 4o. - É vedada:  
II - a destinação de recursos públicos para investimentos em instituições de saúde privadas, salvo as 
de caráter comunitário sem fins lucrativos. 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto dos debates políticos, técnicos e reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e na Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
Acolhida parcialmente, substituindo-se a expressão "orçamentários" por "públicos", conforme redação 
do parágrafo 2o. do art. 226.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34119 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao Artigo 226 e Parágrafos, do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização, a 
seguinte nova redação:  
Art. 226 - Considera-se empresa brasileira aquela constituída no País e que nele tenha sua sede e 
administração, podendo ser de capital nacional ou estrangeiro.  
§ 1o. Empresa brasileira de capital nacional é aquela cujo controle decisório e a maioria do capital 
social votante estejam sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas domiciliadas no País, 
ou de pessoas de direito público interno.  
§ 2o. - As empresas brasileiras de capital nacional terão preferência no acesso a créditos públicos 
oriundos do sistema nacional de poupança.  
§ 3o. - As atividades que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para 
o desenvolvimento tecnológico, poderão ter proteção temporária. 
Justificativa: 
Esta redação, ao mesmo tempo em que privilegia as empresas de capital nacional, nos permitirá 
incentivar a necessária participação do capital externo no desenvolvimento nacional e remete à lei 
ordinária o ordenamento desta participação. 
Estando mais de acordo com a nossa tradição, realidade e necessidades, assegura a participação e 
influência permanentes do Poder Legislativo na determinação do modelo econômico que, a cada 
momento, seja o mais adequado ao nosso País. 
Parecer:   
Aprovado parcialmente nos termos do artigo 192 do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:34265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
 Substitua-se o § 2o. do Art. 226 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A União poderá promover o desenvolvimento de setores industriais nascentes, considerados 
de interesse estratégico, mediante a concessão de estímulos fiscais e financeiros, em caráter 
excepcional e transitório." 
Justificativa: 
A proposta de ingerência direta do Estado no domínio econômico mediante proteção temporária, é 
substituída por uma proposta de promoção do desenvolvimento de setores industriais nascentes, que 
não puderem se desenvolver em regime de livre competição em seus estágios iniciais, mediante a 
concessão de estímulos fiscais e financeiros, em caráter excepcional e transitório. 
A proteção de setores industriais nascentes na nova forma proposta minimiza a intervenção estatal, 
no domínio econômico. 
Parecer:   
O parágrafo 2o. do art. 226 do Substitutivo busca proteger a produção nacional em setores 
estratégicos, dificultando a entrada, em território brasileiro, de produtos similares estrangeiros. Tarifas 
e quotas são os instrumentos mais utilizados com esse propósito. Uma vez garantida proteção contra 
concorrência externa, não há nenhuma razão, em princípio, que justifique benefícios adicionais a um 
setor industrial, a nível doméstico, apenas pelo fato de constituir ele um setor nascente.  
Benefícios adicionais desse tipo só se justificam se a sociedade entender que tal setor é estratégico 
para o desenvolvimento nacional; caso contrário, a sobrevivência do setor deve ser garantida pelas 
condições de mercado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34277 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O inciso II do § 4o. do artigo 262 passa a ter a seguinte redação:  
"II - a destinação de recursos públicos para instituições privadas de saúde com fins lucrativos". 
Justificativa: 
O atual modelo do setor saúde repousa num tripé: mercantilismo, corporativismo e clientelismo 
político, gerados pela política de privatização do autoritarismo. Em nome da saúde da população são 
malbaratados recursos públicos que atendem interesses variados, constroem privilégios e 
marginalizam os trabalhadores, fonte dos recursos da previdência social. 
Tal como na educação, o autoritarismo ensejou uma privatização de alta dependência e 
vulnerabilidade que só subsiste à custa dos favores políticos. 
O setor público, assistencialista, burocratizado, abandonado, se tornou em ponto de apoio para as 
atividades lucrativas de tantos quantos fizeram da saúde seu negócio. 
Para a reconstrução da saúde no Brasil é fundamental, pois, ao lado da democratização dos serviços, 
fortalecer a ambos os setores, público e privado. Isso pode a um só tempo ser obtido pela proibição 
da transferência de recursos públicos para entidades com fim lucrativo. Assim, mais recursos serão 
destinados ao setor público e o setor privado se fortalecerá disputando o mercado existente e se 
enraizando na vontade de seus clientes. 
Esse o sentido da emenda proposta que também viabiliza o verdadeiro controle dos trabalhadores 
sobre os recursos da seguridade na área da saúde. 
Parecer:   
Acolhida parcialmente, sendo o texto registrado como parágrafo 2o. do art. 226.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34372 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 226 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação (caput):  
"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 domiciliadas no País, ou de entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
Com a nova redação do caput deste artigo, não se exige mais que o controle da empresa nacional 
seja exercido por brasileiros. Basta que a pessoa seja domiciliada no País. Seria injusto discriminar 
todas aquelas que, apesar de não serem brasileiras, aqui viveram e construíram sua vida com grande 
esforço. Não importa onde tenha nascido à pessoa, desde que ela esteja disposta a contribuir para o 
crescimento do nosso País. Também exclui-se da nova redação a expressão “incondicional” porque 
seria utópico esperar que, num mundo de economia internacionalizada com a nossa, algum 
empreendimento pudesse se manter incondicionalmente livre de influências externas. 
Parecer:   
Aprovado parcialmente nos termos do artigo 192 do 2o. 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. 
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A emenda apresentada corresponde a uma simples revisão de sua proposta, após longa discursão 
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. Expressões ou artigos e parágrafos acasos 
suprimidos, correspondam a repetições ali contidas ou a incorporações em outro dispositivo, para 
economia do texto. As mudanças conceituais são pequenas e pouca numerosas. 
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:34603 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 226, "caput" e seus parágrafos 1o. e 2o., do Substitutivo do Relator, a 
seguinte redação, renumerados os parágrafos 2o. e 3o. para parágrafos 3o. e 4o. respectivamente:  
"Art. 226 - Considera-se empresa brasileira aquela constituída no País e que nele tenha sua sede e 
administração, podendo ser de capital nacional ou estrangeiro.  
§ 1o. - Empresa brasileira de capital nacional é aquela cujo controle decisório e a maioria do capital 
votante estejam sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País.  
§ 2o. - Empresa brasileira de capital estrangeiro é aquela que não preenche os requisitos do 
parágrafo anterior. 
Justificativa: 
A definição proposta é mais adequada à caracterização jurídica de empresas brasileiras, e especifica, 
claramente, suas duas espécies econômicas; a de capital nacional e a de capital estrangeiro.  
Parecer:   
   Aprovado parcialmente nos termos do artigo 192 do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:34765 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA DO ARTIGO 226  
REDIJA-SE ASSIM:  
Art. 226 - Empresas Nacionais são as sediadas no País, constituídas na forma da lei, e classificadas 
segundo o capital, em dois grupos:  
I - as de capital exclusivamente brasileiro; e  
II - as de capital misto, ou estrangeiro.  
Parágrafo único. Às empresas de capital exclusivamente brasileiro, sem vínculos econômicos ou 
monetários permanentes de qualquer natureza com outras de capital estrangeiro, a lei assegurará:  
a) exclusividade no acesso a créditos públicos subvencionados;  
b) proteção temporária àquelas que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o 
desenvolvimento tecnológico;  
c) preferência em igualdade de condições, no fornecimento de bens e serviços ao poder público. 
Justificativa: 
Propomos definição clara e objetivas, sem deixar margem às “interpretações” impatrióticas.  
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As multinacionais e o capital estrangeiro ficarão nitidamente identificados, enquanto às empresas 
brasileiras ficam assegurados os escassos créditos subsidiados, a proteção temporária e a 
preferência (em igualdade de condições) no fornecimento de bens e serviços ao Poder Judiciário.  
Racionalmente, sem xenofobia nem entreguismo.  
Parecer:   
É impróprio restringir a definição de empresa nacional à questão do capital, haja vista a interveniência 
de outras variáveis na determinação do controle de um determinado empreendimento, tais como, 
tecnologia, gerenciamento, acesso a mercados, etc.  
Dessa forma, ater-se exclusivamente ao controle do capital não apenas é restritivo para o processo 
de financiamento da economia brasileira, como também não assegura o controle nacional efetivo 
nessas empresas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35076 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
Suprima-se o art. 226 do substitutivo do projeto de constituição. 
Justificativa: 
Salvo melhor juízo, a matéria em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece 
adequada consideração quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
Parecer:   
Com vistas a atender aos interesses nacionais, imprescindível se torna explicitar no texto 
constitucional dispositivo referente à caracterização de empresas nacionais, para que se possa 
assegurar-lhes adequada e necessária diferenciação, para efeito do exercício de preferências 
relativamente às empresas de capital estrangeiro. Só assim, acredita-se, tornar-se-á possível o 
efetivo controle e autonomia nacionais em setores econômicos definidos como estratégicos para o 
desenvolvimento do País.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo 3o. do Art. 200 do Título VII - Da Ordem Econômica e 
Financeira - Capítulo I. Dar a seguinte redação:  
§ 3o. Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial à 
empresa nacional, em igualdade de condições, em termos de preço, prazo de execução e qualidade. 
Justificativa: 
A proposta tem por finalidade retirar do simples burocrata o poder discricionário e até mesmo 
arbitrário de proceder à catalogação de empresas, uma prática que poderia gerar profundas 
consequências econômicas, políticas e sociais, sem falar na insegurança que provoca entre os 
agentes das atividades empresariais. 
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O parágrafo 3º do Artigo 200 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, na forma 
em que está redigido, fere frontalmente o princípio constante do Artigo 199, qual seja, o da Livre 
Concorrência. 
Realmente, ao determinar que o Poder Público, incondicionalmente, dará tratamento preferencial à 
empresa nacional, está descumprimento o princípio da livre concorrência, pois mesmo que a empresa 
estrangeira ofereça bens e serviços em melhores condições relativas ao preço, ao prazo de entrega e 
à qualidade, a empresa estrangeira ficará afastada de qualquer procedimento licitatório.  
Além disso, não obstante o dispositivo atentar contra o princípio da livre concorrência, o mesmo fere 
o princípio e preceitos consagrados que sempre orientam, no Brasil, todas as licitações e contratos 
com o Poder Público, Autarquias e Empregos Estatais. 
Realmente, as licitações sempre obedeceram aos princípios de melhor qualidade, preço compatível e 
menos oneroso e prazo satisfatório, de modo a não trazer prejuízos às entidades públicas.  
Sendo assim, se mantido o § 3º do Artigo 200 do citado Projeto, sensíveis serão causados ao Poder 
Público e às entidades mencionadas.  
Parecer:   
A emenda tem por objetivo promover alterações na norma do Projeto Constitucional que disciplina a 
aquisição de bens e serviços pelo Poder Público. Nesse contexto, propõe que a preferência pela 
empresa nacional definida na norma se dê tão-somente quando da ocorrência da igualdade de 
condições, em termos de preço, qualidade e prazos de execução de serviços.  
A explicitação pretendida com a emenda se nos apresenta desnecessária, haja vista que constitui 
característica de processos licitatórios a estipulação de condições pertinentes ao preço, à qualidade, 
prazo de entrega, desempenho, etc., dos bens e serviços a serem adquiridos pelo governo.  
Dessa forma, a preferência à empresa nacional não se exerce de forma incondicional, mas sim uma 
vez atendido aquele conjunto de condicionamentos. 
É preciso ter presente que as compras governamentais constitui um importante instrumento de 
política econômica, universalmente utilizado para a promoção do segmento nacional e para a redução 
de disparidades regionais de desenvolvimento. O exercício da preferência atende, assim, ao alcance 
desses objetivos, e não a exclusão da livre concorrência ou a exclusão de empresas estrangeiras, 
como faz crer a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 200 do Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira - Capítulo 
I. Incluir como parágrafo 4o.  
§ 4o. "A Lei não discriminará as empresas legalmente constituídas no País". 
Justificativa: 
O princípio básico da Lei é estabelecer a igualdade de direitos, seja para pessoa física ou jurídica. 
Não se deve admitir qualquer tipo de discriminação que infrinja o referido princípio. O Brasil ainda 
carece de formação interna de capital que permita o desenvolvimento de novas tecnologias, como 
nos países industrializados. Nessa situação, a discriminação estipulada na Lei, inibidora às empresas 
estrangeiras, contraria o interesse nacional.  
Parecer:   
Objetiva a emenda estabelecer que a Lei não discriminará empresas legalmente constituídas no 
País.  
Não resta dúvida, cabe como primeira observação, que uma vez constituídas legalmente no País 
quaisquer empresas estão aptas a desenvolver as suas atividades. Por outro lado, na medida em que 
houve a inserção, no texto constitucional, de um conceito bem específico de empresa nacional, a 
orientação aí contida se explicita, qual seja de marcar um papel estrategicamente bem definido para 
aquela. A continuidade do texto esclarece essa afirmação, na medida em que determina que o Poder 
Público dará tratamento preferencial à empresa nacional, quando for adquirir bens e serviços. 
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Preferência não se confunde, de forma alguma, com discriminação ou exclusão, tanto que o próprio 
texto admite claramente os investimentos de capital estrangeiro, desde que exclusivamente no 
interesse nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 200 do Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira - Capítulo 
I. Suprimir a expressão: "...decisório e..." 
Justificativa: 
A Nova Constituição está sendo elaborada com a preocupação fundamental de democratizar o País, 
em todos os níveis, seja ele político, econômico ou social e, até mesmo, burocrático. Para atingir seu 
objetivo, a Nova Carta não pode abrigar cláusulas excessivamente abertas, que permitam a 
institucionalização ou permanência de práticas arbitrárias em nossa sociedade, principalmente na 
esfera burocrática. A expressão “Controle Decisório” e, sem dúvidas alguma, por demais ampla, com 
uma abstração que, certamente, possibilitará interpretações das mais diversas, ao talante de cada 
operações dessa norma incrustado em algum setor da burocracia, hoje, o conceito de empresa 
nacional está sujeito a definições e interpretações que variam, em alguns casos, não somente de um 
ministério para outro, como até mesmo entre escalões governamentais de nível inferior. 
Parecer:   
A emenda do nobre constituinte objetiva alterar o conceito de empresa nacional, suprimindo o 
controle decisório como condição para aquela caracterização.  
É necessário ter presente que o efetivo controle nacional em um determinado empreendimento se 
expressa por um conjunto de variáveis distintas e inter-relacionadas, tais como o controle do capital, 
tecnológico, de acesso ao mercado, etc. Suprimir a expressão "decisório" significa pois abstrair da 
interveniência desse conjunto de variáveis, descaracterizando a necessária diferenciação deste 
segmento produtivo.  
Estudos e pesquisas recentes apontam como insuficiente o controle de capital, como pretende a 
emenda, para que se tenha o domínio nacional num determinado setor. Ao contrário, não são pouco 
significativas as evidências que demonstram que mesmo em situações de participação minoritária no 
capital, sob a forma de "joint-ventures", o controle tecnológico ou de mercado assegura o efetivo 
controle do empreendimento por empresas estrangeiras. 
   
   EMENDA:00331 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 200  
Dê-se ao art. 200 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 200 - A lei instituirá programas destinados a fortalecer a empresa nacional melhorando suas 
condições de competitividade interna e internacional mediante:  
I - incentivos e benefícios fiscais e creditícios diferenciados;  
II - proteção especial às atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou para o 
desenvolvimento tecnológico;  
III - na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial à empresa 
nacional:  
Parágrafo único - A lei definirá as empresas que poderão gozar os benefícios previstos neste artigo. 
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Justificativa: 
Depois de ter examinado a legislação de diversos países que exercitam um capitalismo moderno e 
dirigido para o social, constamos que nenhum deles tem definição específica sobre o que seja 
empresa nacional. Por esta razão, na emenda que ora apresentamos, sugerimos que também o 
Brasil, na sua Lei Fundamental, não se detenha no conceito de empresa nacional.  
Estamos vivendo um tempo de internacionalização dos negócios, e por isto, torna-se oportuno 
flexibilizar eventuais futuras possibilidades de ingresso de empresas estrangeiras que queiram 
trabalhar no Brasil, transferindo para cá recursos e tecnologia.  
Obstruir ou dificultar, por texto constitucional, o concurso de empresas estrangeiras em território 
brasileiro, submetendo-as a um conceito rígido de empresa nacional, seria institucionalizar a criação 
abominável da figura do “testa de ferro”. 
Para facilitar dificuldades que possam surgir na condução deste tema de profundo interesse nacional, 
o parágrafo único desta emenda estabelece que “a lei definirá as empresas que poderão gozar os 
benefícios previstos neste artigo”. 
Levando em contra os interesses nacionais, entendemos que a modificação ora proposta ao texto 
aprovado pela Comissão de Sistematização, acaba com uma polémica desnecessária num País 
carente de investimentos externos.  
Parecer:   
Ao propor nova redação ao art. 200 do Projeto de Constituição, a emenda em análise, em verdade, 
transfere para a legislação ordinária não apenas a definição de empresa nacional, mas também a 
instituição de programas de apoio a esse segmento econômico.  
O domínio e a autonomia nacional em setores definidos como estratégicos para o desenvolvimento 
requer compatível conceituação para empresa nacional. São justamente a intensidade e a 
abrangência do processo de internacionalização do capital, as formas variadas que assume num 
determinado momento que trazem a necessidade de se definir espaço próprio para a empresa 
nacional. Daí a importância de sua adequada conceituação e inserção no texto constitucional. Lógico 
é que a rapidez das transformações materiais exige a necessidade de constantes adequações de 
políticas, o que, necessariamente requer legislação ordinária. Contudo, as variáveis 
globais, definidoras do efetivo domínio nacional em determinado empreendimento, pela natureza 
estrutural que incorporaram, representam elementos de uma norma constitucional, como definido no 
Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:00818 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 200:  
Artigo 200 - A lei instituirá programas destinados a fortalecer a empresa nacional, melhorando suas 
condições de competividade interna e internacional mediante:  
I - incentivos e benefícios fiscais e creditícios;  
II - proteção especial às atividades consideradas estratégicas para defesa nacional ou para o 
desenvolvimento tecnológico;  
III - tratamento preferencial na aquisição de  
bens e serviços pelo Poder Público;  
Parágrafo único - A lei definirá as empresas que poderão gozar os benefícios previstos neste artigo. 
Justificativa: 
A emenda mantém o princípio do tratamento diferenciado à empresa nacional, remetendo para a lei a 
definição, com os detalhes cabíveis e a flexibilidade necessária, das empresas credenciadas a gozar 
desses benefícios. 
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do Parecer oferecido à Emenda No. 2P00331-1. 
   
   EMENDA:00906 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
Acrescente-se ao § 4o. do art. 200 e artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais 
e Transitórias, do projeto de Constituição (A), na forma abaixo.  
Art. 200. ..................................  
§ 4o. A organização e 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 ou às pessoas físicas domiciliadas no País.  
Art. As atuais empresas, que não preencham os requisitos do art. 200, § 4o., ficarão impossibilitadas 
de qualquer expansão, assim entendida o aumento da área física de funcionamento dos 
estabelecimentos já existentes ou a criação de novos estabelecimentos. 
Justificativa: 
Enquanto as empresas locais tornam-se parte integrante da vida da comunidade – seus proprietários 
vivem nela, interessam-se pelo progresso social e cultural do ambiente que os cerca – as 
multinacionais, por não possuírem motivação de ordem nacional ou local, agem por mero interesse 
econômico. Em muitas situações, desvirtuam e tumultuam o mercado e a economia dos países, com 
prejuízos imprevisíveis. 
Como exemplo, basta observar-se o que está ocorrendo em alguns setores comerciais ou de serviços 
onde existe uma estrutura nacional competente, competitiva e responsável. É o caso dos 
supermercados. 
Esta emenda pretende defender, da investida de organizações multinacionais, o setor de 
comercialização, a nível varejista, de bens e mercadorias definidas em lei como de uso e consumo 
popular. 
É preciso evitar a invasão estrangeira nesse setor, pois inicialmente, elas se apresentam como se 
fossem vantajosas, mas depois de estabelecidas, revelam o seu apetite voraz. 
Note-se que o Terceiro Mundo já está legislando para essas atividades, como se constata na 
Colômbia, Gana, Índia, Malásia, Líbia e Quênia. Também o México e o Canadá oferecem restrições à 
participação estrangeira em suas economias. 
Estou certo de que, para o próprio benefício da economia brasileira, a Constituinte deverá fixar 
normas claras de proteção aos nacionais que se dedicam a esse ramo de atividade. 
Parecer:   
Busca a emenda tornar exclusiva das empresas privadas nacionais ou das pessoas físicas 
domiciliadas no País a organização e exploração das atividades econômicas relacionadas com a 
comercialização, a nível varejista, de bens e mercadorias de uso e consumo popular. Em parágrafo, 
as empresas que não preencham os requisitos do caput do artigo, ficarão impossibilitadas de 
qualquer expansão, entendido o aumento da área física de funcionamento dos estabelecimentos já 
existentes ou a criação de novos.  
A proposição refere-se aos supermercados.  
É certo que, em nosso País, nos últimos anos, diversas organizações internacionais desse ramo se 
estabeleceram. Mas embora dominem técnicas de venda bastante desenvolvidas, o fato é que, na 
concorrência, nem sempre conseguiram suplantar as empresas nacionais, as quais, em redes 
consolidadas por todo o território, continuam o seu processo de expansão, em alguns casos 
impedindo, em suas áreas de localização, a instalação das empresas multinacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01065 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
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Texto:   
Dê se ao art. 200, do projeto "A" da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 200 - 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 domiciliadas no País ou de entidade 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 lei instituirá programas destinados a fortalecer as condições de competitividade interna e 
internacional do capital nacional priorizando para efeito de concessão de incentivos fiscais e 
creditícios e de preferência nas compras do setor público:  
I - os produtos e serviços cuja comercialização e prestação estejam protegidos por patentes 
industriais, registros de marca e direitos autorais pertencentes à pessoas físicas e jurídicas 
domiciliadas no País.  
II - cumulativamente quando comercializados ou prestados por empresa nacional.  
§ 3o. - A lei poderá conceder proteção especial às atividades consideradas estratégicas para a 
defesa nacional para as indústrias de ponta. 
Justificativa: 
A presente emenda tem inspiração no Projeto Hércules IV, pois reproduz parcialmente as disposições 
contidas no artigo 170 do referido Projeto, com a manutenção de princípios básicos do texto aprovado 
pela Comissão de Sistematização. 
O conceito de empresa nacional é matéria das mais polêmicas. A presente emenda se justifica por 
conter elementos (ilegível) assegurando um tratamento equilibrado – sem radicalismo – entre a 
empresa de capital nacional e a empresa brasileira de capital estrangeiro. 
Nesse sentido, tendo em vista o forte apoio conferido pelo sistema internacional às empresas 
multinacionais caracterizadas como empresas básicas de capital estrangeiro – além do suporte dos 
governos onde têm sede – é medida de justiça e de sobrevivência econômica assegurar a indústria 
genuinamente nacional, notadamente às indústrias de ponta, de construção civil, e as demais que 
façam uso intensivo de mão-de-obra, proteção especial que melhore suas condições de 
competitividade.  
Parecer:   
A emenda retira a expressão incondicional ao caput do art. 200, dá nova redação ao parágrafo 2o. 
deste, englobando numa formulação única, inclusive os dois itens do texto originário da Comissão de 
Sistematização, bem assim o parágrafo 3o., ao tempo em que, em dois novos itens, distingue, 
para efeito de concessão de incentivos e de preferência nas compras do setor público, os produtos e 
serviços protegidos por patentes industriais, registro de marca e direitos autorais, pertencentes a 
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País e, cumulativamente, quando comercializados ou 
prestados por empresa nacional.  
Dá também nova redação ao parágrafo 3o. em que trata da proteção às atividades 
consideradas estratégicas para a defesa nacional e para as indústrias de ponta.  
Deixar o controle decisório e de capital votante ao sabor de condicionalidades, é um risco, que afinal 
pode frustrar as demais cláusulas constantes do texto emanado da Comissão de Sistematização.  
Por sua vez, embora a nova redação proposta para o parágrafo 2o. do Projeto tenha alguma 
concisão, não deixa de conter também um certo desfiguramento da intenção original do texto, qual 
seja a de, tomando por base o conceito de empresa nacional, dar a essa função estratégica, tendo 
em vista alcançar o objetivo da soberania nacional.  
Na verdade, o texto proposto engloba na concessão de incentivos e preferência nas compras todas 
as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País, desde que tenham produtos e serviços protegidos 
por patentes, registros ou direitos autorais, no que inclui a empresa nacional. Mas esta formulação 
genérica contraria o objetivo que o texto original propõe.  
Este, se distingue, não discrimina ou exclui, mas contém, insofismável, o respeito a um princípio 
fundamental.  
No que respeita à proteção de atividades estratégicas, o Projeto prevê a instituição de programas 
destinados àquelas. O texto proposto na emenda, por outro lado, é condicional, além de trocar a 
expressão "desenvolvimento tecnológico", bem mais abrangente e dinâmica por "indústrias de 
ponta".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01231 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
Dê-se nova redação ao art. 200, e respectivos parágrafos, do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização:  
"Art. 200. Empresa brasileira é aquela constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 
administração sediada no país.  
§ 1o. - Empresa brasileira de capital nacional ou empresa nacional é 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 de entidades de direito público interno.  
§ 2o. - Será considerada empresa brasileira de capital estrangeiro a pessoa jurídica constituída, com 
sede e direção no País, que não preencha os requisitos deste artigo.  
§ 3o. - A lei instituirá programas destinados a fortalecer as empresas nacionais e melhorar 
suas condições de competitividade interna e externa mediante:  
I - incentivos e benefícios fiscais e creditícios diferenciados;  
II - proteção especial às atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou para o 
desenvolvimento tecnológico." 
Justificativa: 
Trata-se de explicitar uma caracterização de empresa brasileira que, levando em consideração as 
diversas alternativas de composição do capital, assegure a prevalência dos interesses da sociedade 
brasileira. 
Parecer:   
A proposta objetiva tão-somente fornecer redação alternativa ao art. 200 do Projeto de Constituição, 
que trata da conceituação de empresa nacional e define instrumentos para a sua promoção. Em 
consequência, não traz qualquer modificação que implique avanço de conteúdo, ou mesmo 
redacional. Ao contrário,  ao propor uniformizar as 02 (duas) categorias de empresas brasileiras de 
capital nacional e brasileiras de capital estrangeiro - introduz certa confusão no texto.  
É necessário enfatizar que a motivação básica para a estipulação de espaços produtivos 
diferenciados - nacional ou estrangeiro - diz respeito à consecução de autonomia nacional em 
segmentos estratégicos para o processo de desenvolvimento brasileiro; a redação sugerida pela 
emenda não traz qualquer avanço nessa direção.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01351 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 200  
Dê-se ao art. 200 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 200 - É considerada empresa nacional, para todos os fins de direito, aquela cujo capital pertença 
a brasileiros domiciliados no país e que, constituída com sede no país, nele tenha o centro de suas 
decisões, ressalvadas as micro e pequenas empresas previstas no art. 212 desta Constituição". 
Justificativa: 
A conceituação que propomos torna mais precisa a definição de empresa nacional como aquela 
efetivamente controlada exclusivamente por brasileiros, ao mesmo tempo em que resguarda as micro 
e as pequenas empresas, normalmente empresas familiares, habitualmente gerenciadas por 
integrantes estrangeiros residentes há anos no país.  
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Parecer:   
A emenda objetiva fornecer redação alternativa ao art. 200, que trata da conceituação de empresa 
nacional.  
Ao buscar demarcar a titularidade exclusiva de brasileiros, a emenda incorre em alguns equívocos.  
Incialmente abstrai da interveniência de variáveis estratégicas para a estipulação do efetivo domínio 
nacional em um determinado setor. Ao excluir a noção de "controle decisório", exclui da conceituação 
as questões relativas ao domínio tecnológico, gerencial, de mercado, etc.  
Mais ainda, a redação oferecida, de forma restritiva e desnecessária, exige a titularidade exclusiva de 
brasileiros, ressalvando as micros e pequenas empresas. Como se sabe do ponto de vista da 
autonomia nacional é suficiente a noção de pessoa física domiciliada no País.  
Por fim, saliente-se que a efetividade de uma política de promoção ao setor nacional poderia ser 
restringida, na medida em que se exige o controle total de capital, por brasileiro. O importante para a 
sua definição relaciona-se antes com o domínio de sua parcela votante. 
   
   EMENDA:01506 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
Dê-se ao artigo 200, acrescentando-se lhe parágrafo único e suprindo-se os atuais parágrafos, a 
seguinte redação:  
Art. 200 - Empresa Brasileira, para todos os fins de direito, é aquela constituída sob as leis brasileiras 
e que tenha sede e administração no País.  
Parágrafo Único - Lei Complementar determinará as condições em que terão tratamento privilegiado 
em determinados setores da atividade econômica, as empresas brasileiras cujo controle decisório e 
de capital pertença a brasileiros. 
Justificativa: 
Insisto no posicionamento assumido desde a fase de instalação das Subcomissões da Assembleia 
Nacional Constituinte, de que conceituar ou não a empresa nacional, pura e simplesmente, e ainda, a 
nível constitucional, não significaria, necessariamente, a proteção pretendida para o capital e para os 
investimentos, de nacionais. 
Na declaração de voto que apresentei quando da votação do Substitutivo Severo Gomes perante a 
Comissão da Ordem Econômica, enfatizei a inconveniência dessa conceituação a nível constituição, 
por não ser tecnicamente justificável.  
Na fase em que se encontram os trabalhos constitucionais, e por minha vivencia nesta Casa 
Legislativa, tudo leva a crer que dispositivos dessa ordem permanecerão no corpo da futura Carta 
Magna.  
Parecer:   
A emenda do nobre constituinte visa fornecer redação alternativa ao art. 200, que trata da 
conceituação de empresa nacional.  
Em verdade, a proposta demarca um espaço diferenciado para empresas nacionais, que tem no 
controle decisório e de capital, sob a titularidade de brasileiros, seu espaço característico.  
É bem verdade que a emenda consegue delimitar o conjunto de variáveis intervenientes na 
estipulação do efetivo domínio nacional de um empreendimento. Entretanto o faz de uma 
forma exacerbada. Não pouco conhecidas são as evidências de que, no que concerne ao capital, 
interessa para o exercício do controle, a participação majoritária em sua parcela com direito a voto.  
Mais ainda, desnecessário e restritivo é exigir-se a titularidade de brasileiros, já que, do ponto de vista 
da autonomia nacional, basta a noção de pessoa física domiciliada no País.  
Por fim, a dinâmica das condições de produção e consumo,  
suas constantes transformações, são incompatíveis com a referência à legislação complementar que 
a emenda propõe para a demarcação da política de promoção á empresa nacional. 
   
   EMENDA:01662 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 256  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
Suprima-se o § 1o. do art. 200 e dê-se a seguinte redação ao § 2o. que passará a ser  
o § 1o. e, ainda, as seguintes redações aos §§ 2o. e 3o. do art. 200, Capítulo I, Título VII do  
Projeto de Constituição:  
Art. 200 - Será considerada empresa nacional a pessoa...  
............................................  
§ 1o. - A lei instituirá programas destinados a fortalecer a empresa nacional e melhorar 
suas condições de competitividade interna e internacional mediante:  
I - incentivos e benefícios fiscais e creditícios diferenciados;  
II - proteção especial às atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou para o 
desenvolvimento tecnológico.  
§ 2o. - Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial à empresa 
nacional.  
§ 3o. - Nos setores econômicos considerados estratégicos, para o desenvolvimento nacional, para 
beneficiar-se do disposto nos §§ 1o. e 2o., a lei poderá exigir que a empresa nacional 
também detenha o controle tecnológico em caráter permanente, exclusivo e incondicional.  
I - É considerado controle tecnológico o exercício, de direito e de fato do poder decisório para 
desenvolver, gerar, adquirir e absorver a tecnologia de produto e de processo de produção. 
Justificativa: 
O texto constitucional não deve cometer o erro de aprovar uma formulação absurda. Pois definir se 
uma empresa é brasileira ou estrangeira significa exatamente definir sobre a sua propriedade. E sua 
propriedade é definida por quem é dono do seu capital. 
Se o capital é estrangeiro não há como querer travestir esta empresa de brasileira. É no mínimo um 
pouco contrassenso dizer que uma empresa é brasileira se sua propriedade é estrangeira. 
De outra parte, creio fundamental definir já neste artigo que no caso dos setores considerados 
estratégicos para o desenvolvimento nacional que se defensa e os apoie de forma específica e 
privilegiada. 
Esta emenda apresento por nobre sugestão do Constituinte Manoel Moreira – PMDB-SP. 
Parecer:   
A emenda suprime ao art. 200 seu parágrafo 1o., que conceitua empresa brasileira de capital 
estrangeiro, altera a redação dos parágrafos 2o. e 3o., renumerando-os, e inclui um, estabelecendo, 
por lei, que os benefícios do artigo, nos setores econômicos estratégicos para o desenvolvimento 
nacional, dependerão da detenção do controle tecnológico, que explicita, em caráter permanente, 
exclusivo e incondicional.  
Cabe dizer que a distinção entre empresa nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro tem 
objetivo bem definido, de natureza estratégica, alicerçado num dos princípios da ordem econômica: a 
soberania nacional.  
Para atingi-lo, o próprio texto refere programas destinados a fortalecer a empresa nacional e melhorar 
as suas condições de competitividade interna e internacional, além do tratamento preferencial, dado 
pelo setor público, na aquisição de bens e serviços.  
Brasileira será a empresa por ter sido constituída, ter sede e direção no País.  
Pelo controle decisório e capital votante considerar-se-á, fora dos requisitos do artigo, estrangeira. 
Ficam atendidas, assim, duas premissas. A primeira, de hospitalidade, pois se compreende o papel 
representado pelo investimento externo direto. Por outro lado, como se quer alcançar o objetivo antes 
exposto, é feita a distinção.  
Vale observar também que na expressão controle decisório está também contido o tecnológico, que 
só poderá ser, à luz do texto constitucional, permanente, exclusivo e incondicional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01708 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
DISPOSITIVO A EMENDAR-SE: ART. 200, DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A) 
O ART. 200 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 200 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída, com sede no País e cujo 
controle decisório e de capital votante esteja sob a titularidade de brasileiros domiciliados no País ou 
de entidades de direito público interno. 
Justificativa: 
A emenda visa tão somente simplificar, sem perder o genuíno sentido, a redação dada ao art. 200 
pela Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
A emenda retira ao texto do art. 200 diversas expressões - "em caráter permanente, exclusivo e 
incondicional", bem assim "direta ou indireta", enquanto substitui a locução "pessoas físicas" por 
"brasileiros".  
Na medida em que deixa de qualificar e caracterizar o controle decisório e de capital votante, longe 
de simplificar, vulnera a intenção do texto original. O mesmo ocorre ao elidir a expressão "direta ou 
indireta" referida à titularidade na empresa.  
O rigor da redação, ainda que aparentemente excessivo, é necessário, tendo em vista o objetivo que 
informa o Projeto de Constituição, também para a consecução de um princípio fundamental, o da 
soberania nacional, embora contemple igualmente a participação do capital estrangeiro, admitindo no 
interesse nacional e disciplinado na forma da lei.  
"Pessoas físicas" é preferível, por abrangente e respeitar situações defensáveis.  
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 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 de 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 
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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:01920 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
Substitua-se no Título VII, da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo I, Art. 200.  
Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle 
decisório e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a Titularidade 
direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras domiciliadas no País, ou por entidades de direito 
público interno. 
Justificação 
Tal emenda visa defender o Brasil da sanha dos monopólios internacionais, da sangria externa que 
sofre o País nos dias de hoje e uma forma de preservar o empresário nacional.  
Parecer:   
A emenda oferece redação alternativa ao art. 200 do Projeto de Constituição, que trata da definição 
de empresa nacional.  
Promove, basicamente, 02 (duas) alterações relativamente ao texto do Projeto. Na definição do 
controle de capital, não faz distinção entre o seu montante global e sua parcela que dá direito a voto. 
Como se sabe, basta ter o controle dessa parcela para se ter o efetivo controle do capital. Assim 
sendo, nesse aspecto, a emenda é restritiva e retira do apoio público segmento importante de 
empresas sob efetivo domínio nacional.  
Ademais, estipula que a titularidade do controle decisório e de capital seja exercida por pessoa física 
brasileira domiciliada no País. Restringe, novamente, o alcance do tratamento a ser promovido pelo 
setor público, pois, para o controle nacional em um determinado setor, basta o domicilio no país 
da pessoa física titular do controle. A exigência de ser "brasileiro", como pretende a emenda, é 
restritiva para o exercício pleno da autonomia e controle nacional em um determinado setor 
econômico.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01985 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao artigo 200 e seus parágrafos a  
seguinte redação:  
"Art. 200 - Será considerada empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras e que tenha 
no País sua sede e administração.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira de capital nacional a pessoa jurídica constituída e com 
sede no País, cujo controle de capital votante esteja, em caráter permanente, sob a titularidade direta 
ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País ou de entidades de direito público interno.  
§ 2o - A lei não criará discriminação ou restrição entre empresas. em razão da nacionalidade de 
origem de seu capital, obedecidas as diretrizes econômicas do Poder Executivo e ressalvado o 
prescrito nos §§ 3o e 4o.  
§ 3o. - A lei instituirá programas destinados a fortalecer as condições de competividade interna e 
internacional do capital nacional, priorizando para efeito de concessão de incentivos fiscais e 
creditícios e de preferência nas compras do setor público:  
I - os produtos e serviços cuja comercialização e prestação estejam protegidos por patentes 
industriais, registros de marca e direitos autorais pertencentes a pessoas físicas e jurídicas 
domiciliadas no País;  
II - cumulativamente quando comercializados ou prestados por empresa nacional.  
§ 4o. - A lei poderá conceder proteção especial às atividades consideradas estratégicas para a 
defesa nacional e para as indústrias de ponta. 
Justificativa: 
O texto proposto pretende disciplinar mais adequadamente as questões versadas nos preceitos 
alternados.  
Parecer:   
A emenda oferece redação alternativa ao Art. 200 do Projeto de Constituição que trata da 
conceituação de empresa nacional.  
No âmbito da definição propriamente dita, a emenda retira a exigência do "controle decisório" como 
requisito para a caracterização de empresa nacional. Em assim procedendo, a emenda abstrai de 
uma série de variáveis intervenientes na estipulação do domínio nacional em um determinado setor. 
Sabe-se, atualmente, que, independentemente do controle do capital, o domínio tecnológico, de 
mercados, constituem variáveis que definem o controle de empreendimentos. Nesse sentido, é 
importante que o texto constitucional estipule um requisito geral, como expresso no "controle 
decisório", para posterior regulamentação em legislação ordinária, em conformidade a aspectos 
setoriais.  
As demais alterações introduzidas pela emenda não trazem modificações que impliquem avanço de 
conteúdo, ou mesmo redacional ao texto do Projeto de Constituição.  
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. 200 - Será considerada empresa brasileira de capital nacional a pessoa jurídica constituída e 
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com sede no País, cujo controle de capital votante esteja, em caráter permanente, sob a titularidade 
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no País ou de entidades de direito público interno. 
Parágrafo 2º - A empresa brasileira de capital nacional poderá gozar na forma de lei complementar 
especifica, de proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas 
estratégicas à defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento tecnológico do País. 
Parágrafo 3º - O Poder Público dará tratamento preferencial à aquisição de bens e serviços 
produzidos no País, por empresas brasileiras. 
[...] 
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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 

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 
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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. 
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:00049 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO "B”  Suprima-se o § 2o. do art. 177. 
Justificativa: 
O § 2º do artigo 177 do atual Projeto de Constituição estabelece que a empresa brasileira de capital nacional 
terá acesso preferencial no fornecimento de bens e serviços ao Poder Público, não demarca, todavia, 
princípios e requisitos que deveriam ordenar o exercício dessa preferência, comprometendo o gasto público, e 
a própria eficiência da atividade produtiva privada. 
Como é sabido, os gastos públicos, na economia brasileira, correspondem à parcela substantiva da produção 
de bens de capital, e mesmo de bens de consumo. Nesse contexto, representa importante instrumento de 
política econômica que, em conformidade a um conjunto de prioridades definidas, pode ser orientado para 
aspectos relativos à eficiência produtiva, ao desenvolvimento regional, ao desenvolvimento tecnológico, etc. 
Condicioná-lo, a priori, como pretende o texto constitucional, significa restringir sua eficácia enquanto 
instrumento de política econômica. 
Mais, ainda, o § 1º desse artigo já define a possibilidade de se conceder proteção e benefícios especiais 
temporários à empresa brasileira de capital nacional, o que, certamente, pode vir a incluir a preferência nas 
compras governamentais, num contexto concreto de desenvolvimento de atividades estratégicas e 
imprescindíveis ao País. 
Parecer:   
Optamos pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo 
dispositivo, as quais propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:00170 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Art. 177 ..................................  
Parágrafo 1o. - A Lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional:  
I - Conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades por ela consideradas 
estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País. 
Justificativa: 
Pretendemos restabelecer o espírito do texto aprovado pela ANC, em 1º turno, que deixava explícito que a 
mesma lei que concedesse proteção e benefícios especiais também seria o instrumento legal indispensável à 
conceituação do que seria atividade estratégica para a defesa nacional ou imprescindível ao desenvolvimento 
do País. A nova redação do relator deixa muito vaga tal competência. 
Parecer:   
Entendemos que a alteração proposta pelo autor da emenda não dirime o que considera dubiedade da 
redação aprovada no primeiro turno. Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00285 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
Artigo 177, parágrafo 2o. Suprima-se o parágrafo 2o. do artigo 177, do Projeto de Constituição B. 
Justificativa: 
Referido dispositivo determina que o poder público quando da aquisição de bens e serviços, deverá dar 
tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacional, discriminando dessa forma a empresa 
nacional de capital estrangeiro. 
Como se sabe, as empresas de capital estrangeiro desempenham função fundamental na economia nacional, 
participando, desde o início, na vanguarda do processo de industrialização brasileira, estando entre as 
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primeiras na aplicação de tecnologia de ponto no país, além de serem as grandes responsáveis por parcela 
preponderante do PIB e da exportação brasileira de bens manufaturados. 
A restrição que se pretende manter no texto constitucional fará com que essas empresas deixem de investir no 
Brasil, aplicando seus recursos em outros países, o que trará evidente prejuízo à nação. 
Por fim, cabe ressaltar que o maior prejudicado, em todo esse processo, será o trabalhador, uma vez que 
grande parte do mercado de trabalho ficará sensivelmente reduzida. Como se sabe, essas empresas são as 
que melhor remuneram seus funcionários além de proporcionarem ótimas condições de ordem social. 
Por esses e outros motivo é que se deve suprimir o parágrafo 2º do artigo 177 do referido Projeto. 
Parecer:   
Optamos pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo 
dispositivo, as quais propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:00310 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUPRIR a parte final do parágrafo 2o. do  
Art. 177, que diz: "DE CAPITAL NACIONAL". 
Justificativa: 
Com a supressão proposta, estaremos garantindo tratamento preferencial às empresas brasileiras, na 
aquisição de bens e serviços pelo poder público. 
Este é o espirito que norteia o "Buy Americn Act", utilizado como argumento pelo Sr. Relator quando deu 
parecer  favorável à emenda que resultou no referido parágrafo. 
A emenda apresentada e aprovada se referia ao texto da Sistematização, que não tinha a figura da empresa 
brasileira de capital nacional, mais sim a figura da empresa nacional,  que levou vários Constituintes a se 
enganarem, identificando    a empresa nacional como a empresa brasileira do texto do  Substitutivo do 
Centrão. 
Se mantido o texto do atual Projeto, estaremos levando à insolvência uma série de empresas que aqui se 
instalaram ao longo de décadas, muitas delas atendendo a convite do Governo brasileiro, para participarem do 
nosso desenvolvimento e contribuírem decisivamente para o programa de substituição das importações. 
Essas empresas colaboraram decisivamente para a nossa independência em relação às importações, 
tornando possível os saldos positivos de nossa balança comercial, gerando riqueza em solo brasileiro e 
criando um enorme número de empresas.  
Considerando o elevado grau de estatização de nossa economia, o mercado controlado pelo poder público em 
determinados segmentos, como o dos bens de capital ou de máquinas pesadas, é superior a 50% do mercado 
brasileiro, o que significa praticamente alijar as empresas, que não sejam de capital nacional, de mais da 
metade do nosso mercado.  
Além do aspecto ético dessa rejeição, do enorme contingente de mão de obra qualificada que será 
desempregada com suas graves repercussões sociais, estaremos estimulando a ineficiência e a queda de 
qualidade dos produtos fabricados pelas empresas brasileiras de capital nacional, com grave  prejuízo para 
nossa economia. 
A supressão que estamos propondo elimina um verdadeiro cartório criado e protege a economia nacional de 
concorrência da empresa estrangeira, que, em igualdade de condições, poderia sufocar o parque industrial 
brasileiro. 
Parecer:   
Concluímos pela aprovação da emenda, nos termos de sua justificação, "in-verbis": "Com a supressão 
proposta, estaremos garantindo tratamento preferencial às empresas brasileiras, na aquisição de bens 
e serviços pelo poder público.  
Este é o espirito que norteia o "Buy American Act", utilizado como argumento pelo Sr. Relator quando deu 
parecer favorável à emenda que resultou no referido parágrafo.  
A emenda apresentada e aprovada se referia ao texto da Sistematização, que não tinha a figura da empresa 
brasileira de capital nacional, mais sim a figura da empresa nacional, que levou vários Constituintes a se 
enganarem, identificando a empresa nacional como a empresa brasileira do texto do Substitutivo do Centrão.  
Se mantido o texto do atual Projeto, estaremos levando à insolvência uma série de empresas que aqui se 
instalaram ao longo de décadas, muitas delas atendendo a convite do Governo brasileiro, para participarem do 
nosso desenvolvimento e contribuírem decisivamente para o programa de substituição das importações.  
Essas empresas colaboraram decisivamente para a nossa independência em relação às importações, 
tornando possível os saldos positivos de nossa balança comercial, gerando riqueza em solo brasileiro e 
criando um enorme número de empresas.  
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Considerando o elevado grau de estatização de nossa economia, o mercado controlado pelo poder público em 
determinados segmentos, como o dos bens de capital ou de máquinas pesadas, é superior a 50% do mercado 
brasileiro, o que significa praticamente alijar as empresas, que não sejam de capital nacional, de mais da 
metade do nosso mercado.  
Além do aspecto ético dessa rejeição, do enorme contingente de mão de obra qualificada que será 
desempregada com suas graves repercussões sociais, estaremos estimulando a ineficiência e a queda de 
qualidade dos produtos fabricados pelas empresas brasileiras de capital nacional, com grave prejuízo para 
nossa economia.  
A supressão que estamos propondo elimina um verdadeiro cartório criado e protege a economia nacional de 
concorrência da empresa estrangeira, que, em igualdade de condições, poderia sufocar o parque industrial 
brasileiro". 
   
   EMENDA:00313 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
Suprima-se a expressão "de capital nacional" contida no § 2o. do artigo 177, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo a ser suprimido traduz discriminação não só injusta em relação a algumas das unidades 
produtivas que compõem o universo das empresas brasileiras, mas também contraproducente e prejudicial à 
própria economia do País. 
Uma vez que, é óbvio, elas estão legalmente estabelecidas e aptas a operar, contribuindo para a riqueza 
nacional, a todas as empresas brasileiras devem ser propiciadas condições para concorrerem em pé de 
igualdade, mormente num sistema jurídico-constitucional que se pretende venha a ensejar o aprimoramento de 
uma economia de mercado, e não cartorializada. 
Não deve ser esquecido, ainda, que a perspectiva dessa modalidade de tratamento diferenciado entre 
empresas brasileiras significaria uma séria ameaça à sobrevivência daquelas que, deixado de caracterizar-se 
como empresa brasileira de capital nacional, tenham no Governo seu maior, ou mesmo exclusivo, cliente 
potencial. E, além disto, tal discriminação, evidenciada no próprio texto constitucional, representaria um 
fortíssimo fator desestimulador dos investimentos estrangeiros, de que o Brasil tanto carece. 
O preceito há de ser compreendido como proteção a todos os produtos e serviços brasileiros, em relação aos 
produzidos no Exterior. 
Parecer:   
 Pela aprovação nos termos do parecer à emenda no. 2t00310-2. 
   
   EMENDA:00339 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
 Suprima-se do Art. 177, § 2o. do Projeto B (2o. turno), a expressão "de capital nacional" O texto 
remanescente, em consequência da supressão, passa a ser o seguinte:  
"Art. 177. § 2o. Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial à empresa 
brasileira." 
Justificativa: 
Nossa emenda tem como escopo evitar possível discriminação, pelo Poder Público, com relação a empresas 
instaladas no País. 
Parecer:   
Pela aprovação nos termos do parecer à emenda no. 2t00310-2. 
   
   EMENDA:00428 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PSDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 2o. do art. 177. § 2o. - Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento 
preferencial à empresa brasileira de capital nacional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
Pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo dispositivo, as 
quis propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:00568 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Artigo 177 Parágrafo 1  
Suprima-se a totalidade do Parágrafo 1 
Justificativa: 
1º - O texto aprovado diferencia as empresas brasileiras e brasileiras de capital nacional. 
2º - O item I do parágrafo 1º concede à empresa brasileira de capital nacional proteção e benefícios para o 
caso dessas empresas desenvolverem atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional e 
imprescindíveis ao desenvolvimento do país, porém nenhuma condição além das definidas no item II do caput 
do art. 177 é exigida à essas empresas. 
3º - O item II do parágrafo 1º define as condições e requisitos que somente e tão somente as empresas 
brasileiras da capital nacional devam tender para atuarem em setores considerados imprescindíveis para o 
desenvolvimento tecnológico nacional. Por outro lado não podermos esquecer que nesses mesmos setores 
teremos a atuação de empresas brasileiras, sendo que o artigo nada dispõe em contrário quanto à atividade 
das mesmas, ficando claro que às empresas brasileiras não se aplicam as condições e requisitos dispostos 
neste item. 
4º - Está evidente do texto que o tem I e II do parágrafo 1º e não são condicionais entre si. O item I se refere a 
benefícios e proteções para as empresas desenvolverem atividades não sendo exigido condicionalmente os 
requisitos do item II, “a” e “b”. 
5º - Pelo exposto acima demonstra-se a total incoerência do parágrafo 1º. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00569 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Artigo 177 parágrafo 1o., item I do Projeto de Constituição "B".  
Suprima-se do item I, do parágrafo 1, do artigo 177, as palavras: "proteção e". 
Justificativa: 
As atividades consideradas como estratégicas para a defesa nacional, como imprescindíveis ao 
desenvolvimento do país, requerem investimentos contínuos e incentivos à sua execução por um grande 
número de empresas. 
Restringir o número de empresas que as executam ou inibir investimentos em áreas fundamentais para o 
desenvolvimento econômico social e tecnológico da nação significa prejudicar o progresso nessas áreas. 
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A inclusão da palavra “proteção” no parágrafo 1º do artigo 177 enseja a possibilidade de, futuramente, a 
legislação vir a impedir o acesso de empresas a atividades que já realizam, contribuindo para o 
desenvolvimento nacional, por critérios subjetivos da análise de controle decisórios ou controle tecnológico. 
Restringir, impedir ou vedar atividades de empresas em função de critérios subjetivos de julgamento não 
coincide com os objetivos de incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa a capacitação tecnológica, 
como define o Artigo 221. 
O item I, do parágrafo 1º do artigo 177, ficará assim redigido. 
I – “conceder benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a 
defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País”. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00611 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 177 do Projeto 
Justificativa: 
Por restringirmos discriminatoriamente o acesso ao mercado representando pelo Poder Público, no Brasil, de 
hoje, onde esse Poder acumula altíssimo grau de participação, estaríamos sinalizando condições 
extremamente desfavoráveis aos investimentos estrangeiros, não puramente provenientes de empréstimos, de 
que tanto necessitamos. Afinal, qual o atrativo que representaria para o investidor externo aqui estabelecer-se, 
fabricar e, simplesmente, não poder comercializar os seus produtos para o maior comprador desta economia? 
Por esse parágrafo, se mantido o texto, e só para exemplificar o absurdo do dispositivo, se a Presidência da 
República desejar adquirir um automóvel, não poderia fazê-lo de montadoras aqui estabelecidas há dezenas 
de anos... Obrigatoriamente, teria de adquirir um GURGEL! 
O progressismo de que precisamos é trazer melhorias na qualidade de vida de quem paga as contas desta 
Nação. O que o nosso povo deseja e precisa é de emprego e de dinheiro para, livremente, adquirir, nas 
melhores condições de preço e qualidade, o que lhe aprouver. 
É o que o socialismo espanhol está fazendo: gerando empregos e oportunidades através de investimentos de 
todas as origens. É o que até mesmo o mundo comunista, China e URSS principalmente, estão procurando 
fazer. 
Parecer:   
Pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo dispositivo, as 
quais propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:00643 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DELFIM NETTO (PDS/SP) 
Texto:   
TEXTO: Suprima-se no inciso II, do artigo 177, do Projeto de Constituição (redação para o segundo Turno), a 
seguinte palavra: "II - físicas". 
Justificativa: 
Existem empresas genuinamente nacionais, controladas por Fundações de Direito Privado que, como se sabe, 
não são passíveis de controle por pessoa física. Como exemplos, podemos citar a VARIG, controlada pela 
Fundação Ruben Berta e a Companhia Antarctica controlada pela Fundação Helena Zerrener. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo. Nosso voto, nessas condições, é pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00651 RETIRADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 1o. do artigo 177 do Projeto de Constituição (redação para o 2o. turno), a seguinte 
expressão:  
"§ 1o. - ... de capital nacional".  
. ****RETIRADA PELO AUTOR******* 
Justificativa: 
No regime de livre iniciativa e dentro dos princípios que regem as leis de mercado não é razoável estabelecer 
tratamento discriminatório em relação às empresas que não forem consideradas de capital nacional. 
Todas as empresas devem, portanto, ter acesso às prerrogativas que forem asseguradas pelas leis brasileiras 
às empresas brasileiras de capital nacional. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida  
à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para  
sua aprovação, estabeleceram prévio acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00786 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 177. 
Justificativa: 
É inadmissível que o Poder Público, necessitando de determinado bem ou serviço, recuse o fornecimento de 
uma empresa brasileira por não ser esta de capital nacional, ignorando um importante segmento produtor da 
economia. Esse procedimento poderia prejudicar a qualidade e elevar os preços dos bens ou serviços 
adquiridos, o que seria um entrave às atividades dos órgãos públicos. 
Parecer:   
   Pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo dispositivo, as 
quais propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:00889 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA DE ERRO  
Dispositivo Emendado: Artigo 177, parágrafo 2o. Suprima-se do parágrafo 2o., do Artigo 177 do Projeto de 
Constituição B, a expressão "de capital nacional". 
Justificativa: 
A emenda nº 2P 00054-1 apresentada por este deputado, constava a seguinte redação: 
“Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial à empresa nacional, em 
igualdade de condições, em termos de preço, prazo de execução e qualidade”. 
Ocorre que quando da menção da expressão “empresa nacional”, o que na realidade se pretendeu abranger 
foram todas as empresas brasileiras sediadas no Brasil. Tanto é verdade que a própria justificativa demonstra 
isso de forma clara e precisa: 
“A proposta tem por finalidade retirar do simples burocrata o poder discricionário e até mesmo arbitrário de 
proceder à catalogação de empresas, uma pratica que poderia gerar profundas consequências econômicas, 
políticas e sociais, sem falar na insegurança que provoca entre os agentes das atividades empresariais. 
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O parágrafo 3º do Artigo  200 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, na forma em que 
está redigido, fere frontalmente o princípio constante do Artigo 199, qual seja, o da Livre Concorrência. 
Realmente, ao determinar que o Poder Público, predominantemente, dará tratamento preferencial à empresa 
nacional, está descumprindo o princípio da livre concorrência, pois, mesmo que a empresa estrangeira ofereça 
bens e serviços em melhores condições relativas ao preço, a prazo de entrega e à qualidade, a empresa 
estrangeira ficará afastada de qualquer procedimento licitatório. 
Além disso, não obstante o dispositivo atentar contra o princípio da livre concorrência, o mesmo fere o princípio 
e preceitos consagrados que sempre orientaram, no Brasil, todas as licitações e contratos com o Poder 
Público, Autarquias e Empresas Estatais. 
Realmente, as licitações sempre obedeceram aos princípios de melhor qualidade, preço compatível e menos 
oneroso e prazo satisfatório, de modo a não trazer prejuízos às entidades públicas.  
Sendo assim, se mantido o § 3º do Artigo 200 do citado Projeto, sensíveis prejuízos serão causados ao Poder 
Público e às entidades mencionadas”. 
A redação aprovada em primeiro turno dispõe que: 
“Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial à empresa brasileira de capital 
nacional”. 
Da forma como está redigido o texto, acaba por excluir as empresas brasileiras de capital estrangeiro. 
Sendo assim, uma vez que trata-se de erro contido na emenda do autor, como pode ser verificar da 
Justificativa, deve ser suprimida a expressão “de capital nacional”, prevalecendo dessa forma, a real intenção 
do Constituinte, qual seja, a de abranger as empresas brasileiras de capital nacional e estrangeiro. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à emenda no. 2t00313-2. 
   
   EMENDA:00890 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
Suprimir do Parágrafo 1o. do Art. 177 do Título IV - Capítulo I do Projeto de Constituição "B" - 2o. Turno, o 
seguinte:  
O INCISO II e LETRAS "a" e "b". 
Justificativa: 
O capital estrangeiro tem exercido um papel relevante no desenvolvimento econômico e social brasileiro. A 
experiência mostra que as regras que disciplinam o assuntos são adequadas e atualizadas, não havendo 
porque a Constituição, pela primeira vez no Brasil, estabelecer uma discriminação como a que está sendo 
proposta. 
Essa restrição implica em retardar, injustamente, o desenvolvimento nacional, pois, é sabido que a economia 
não pode crescer na rapidez desejada, para reduzir o desemprego e elevar o baixo nível de bem-estar de 
parcela significativa da população, somente com os recursos gerados pela poupança interna. Não é por outra 
razão que países em desenvolvimento, que buscam atingir patamares mais elevados de bem-estar, lutam para 
atrair montantes cada vez maiores de investimento estrangeiro. 
Também é descabida a discriminação proposta se o objetivo for o de proteger o capital nacional contra o 
capital estrangeiro. Em primeiro lugar, existe a legislação especifica que o protege. Em segundo, o capital 
nacional tem convivido de forma especifica como o capital estrangeiro. Em terceiro lugar, o Art. 178 da 
proposta da Constituição abre a possibilidade de rediscutir todo o disciplinamento do capital estrangeiro.  
Assim, sendo, não e concebível que se penalize o desenvolvimento nacional através de um preceito 
constitucional, quando o objetivo da Constituição é justamente o de estabelecer diretrizes básicas para que o 
País propicie à população o mais rapidamente possível, e de forma harmônica, um nível mais elevado de bem-
estar.  
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00891 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PA) 
Texto:   
   Suprimir o § 2o. do Artigo 177, do Título  
VII - Capítulo I do Projeto de Constituição "B" - 2o. turno. 
Justificativa: 
O § 2º do Artigo 177 do Projeto de Constituição “B”, na forma que está redigido, conflita com o princípio de 
IGUALDADE constante do Art. 5º, e ainda, com o princípio da LIVRE CONCORRÊNCIA previsto no Art. 176, 
inciso IV, da Ordem Econômica. 
O § 2º do Art. 177 ao determinar que o Poder Público, na aquisição de bens e serviços, dará tratamento 
preferencial à empresa brasileira de capital nacional, contraria a LIVRE CONCORRÊNCIA, que constitui um 
dos princípios basilares da ORDEM ECONÔMICA do projeto de Constituição. 
Além disso, o § 2º do Art. 177 está também em desarmonia com outro princípio muito importante que é de 
IGUALDADE e de ISONOMIA já tradicionalmente consagrado nas Constituições anteriores, e que está também 
presente no Art. 5º do Projeto de Constituição. 
E, por último, se mantido o § 2º do Art. 177 do Projeto de Constituição, acabará eliminando os princípios e 
preceitos que vêm norteando todas as licitações e contratos com o Poder Público, Autarquias, e Empresas 
Estatais, provocando, por conseguinte, o descontrole financeiro dessas entidades. 
Realmente, as licitações e as tomadas de preço sempre foram julgadas obedecendo aos critérios de melhor 
qualidade, preço compatível e menos oneroso, e o prazo de entrega satisfatório, de modo que não haja 
prejuízos aos interesses do Poder Público, Autarquias e Empresas Estatais. 
Para que a NOVA CONSTITUIÇÃO preserve a harmonia entre os seus princípios e artigos, o § 2º do Art. 177 
deve ser suprimido. 
Parecer:   
Pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo dispositivo, as 
quais propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:00892 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
Suprimir do Art. 177 do Título IV - Capítulo I do Projeto de Constituição "B" - 2o. turno, o seguinte:  
Parte final do Inciso II: "e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades". 
Justificativa: 
O capital estrangeiro tem exercido um papel relevante no desenvolvimento econômico e social brasileiro. A 
experiência mostra que as regras que disciplinam o assuntos são adequadas e atualizadas, não havendo 
porque a Constituição, pela primeira vez no Brasil, estabelecer uma discriminação como a que está sendo 
proposta no Art. 177. 
Essa restrição implica em retardar, injustamente, o desenvolvimento nacional, pois, é sabido que a economia 
não pode crescer na rapidez desejada, para reduzir o desemprego e elevar o baixo nível de bem-estar de 
parcela significativa da população, somente com os recursos gerados pela poupança interna. Não é por outra 
razão que países em desenvolvimento, que buscam atingir patamares mais elevados de bem-estar, lutam para 
atrair montantes cada vez maiores de investimento estrangeiro. 
Também é descabida a discriminação proposta se o objetivo for o de proteger o capital nacional contra o 
capital estrangeiro. Em primeiro lugar, existe a legislação especifica que o protege. Em segundo, o capital 
nacional tem convivido de forma especifica como o capital estrangeiro. Em terceiro lugar, o Art. 178 da 
proposta da Constituição abre a possibilidade de rediscutir todo o disciplinamento do capital estrangeiro.  
Assim, sendo, não e concebível que se penalize o desenvolvimento nacional através de um preceito 
constitucional, quando o objetivo da Constituição é justamente o de estabelecer diretrizes básicas para que o 
País propicie à população o mais rapidamente possível, e de forma harmônica, um nível mais elevado de bem-
estar.  
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01094 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
Art. 177, inciso II  
Suprima-se do inciso II a seguinte palavra: "II - físicas". 
Justificativa: 
A limitação de fornecimento de bens e serviços ao Poder Público por empresas brasileiras de capital nacional é 
extremamente prejudicial ao País, porquanto reduz a competividade das empresas, impede o Estado de 
adquirir produtos que eventualmente sejam mais econômicos ou de melhor qualidade, e levanta uma barreira 
aos investimentos estrangeiros no País, com todas suas consequências na criação de novos empregos. 
O parágrafo estabelece ainda discriminação entre duas empresas domiciliadas no Brasil, que pagam imposto e 
que empregam pessoas no país, só pelo fato de o capital de uma delas pertencer majoritariamente a 
residentes no exterior. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01146 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
Suprima-se, no § 2o. do art. 177 do Projeto de Constituição (redação para o 2o. Turno), a seguinte 
expressão: "§ 2o. - ... de capital nacional..." 
Justificativa: 
A limitação de fornecimento de bens e serviços ao Poder Público por empresas brasileiras de capital nacional é 
extremamente prejudicial ao País, porquanto reduz a competividade das empresas, impede o Estado de 
adquirir produtos que eventualmente sejam mais econômicos ou de melhor qualidade, e levanta uma barreira 
aos investimentos estrangeiros no País, com todas suas consequências na criação de novos empregos. 
O parágrafo estabelece ainda discriminação entre duas empresas domiciliadas no Brasil, que pagam imposto e 
que empregam pessoas no país, só pelo fato de o capital de uma delas pertencer majoritariamente a 
residentes no exterior. 
Parecer:   
Pela aprovação, nos termos do parecer à emenda no. 2t00310-2. 
   
   EMENDA:01243 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 177, § 2o..  
Suprima-se, do Art. 177, o § 2o.: "Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento 
preferencial à empresa brasileira de capital nacional". 
Justificativa: 
Vê-se que a redação proposta é ambígua, quando se refere à empresa nacional, que deixou de existir face à 
redação do Art. 177, § 1º, que cria a empresa brasileira de capital nacional e ao “caput” que se refere às 
empresas brasileiras. Ora, se a norma proposta pretende dirigir-se às empresas brasileiras, nada há a objetar, 
pois que, neste conceito, estão abrangidas as de capital nacional e as de capital estrangeiro. Porém, se a 
mesma se refere somente às de capital nacional, haverá uma violenta discriminação contra o capital 
estrangeiro, especialmente aquele investido no ramo de bens de capital. 
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Parecer:   
Pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo dispositivo, as 
quais propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:01244 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 177, § 1o., inciso II, alínea b.  
Suprima-se, do inciso II do § 1o. do Art. a, alínea b:"percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas 
domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
Elevou-se, por esta norma, à categoria de preceito constitucional, a reserva de mercado no campo tecnológico, 
através de uma nova definição de empresa nacional, que em nada contribuirá para seu desenvolvimento. Ao 
contrário, além de restringir o conceito de empresa nacional, propicia o estabelecimento de uma categoria 
diferenciada de empresas, em razão de algumas de suas características tecnológicas. Na verdade, confere-se 
respaldo constitucional para a lei de informática e abre-se a possibilidade de estender-se um princípio restritivo 
a outros ramos de atividade industrial, através de lei específica. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01245 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 177, § 1o., inciso II, alínea a.  
Suprima-se, do inciso II do § 1o. do art. 177, a alínea a: "a exigência de que a controle referido no inciso II do 
caput se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de direito, 
do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia;" 
Justificativa: 
Elevou-se, por esta norma, à categoria de preceito constitucional, a reserva de mercado no campo tecnológico, 
através de uma nova definição de empresa nacional, que em nada contribuirá para seu desenvolvimento. Ao 
contrário, além de restringir o conceito de empresa nacional, propicia o estabelecimento de uma categoria 
diferenciada de empresas, em razão de algumas de suas características tecnológicas. Na verdade, confere-se 
respaldo constitucional para a lei de informática e abre-se a possibilidade de estender-se um princípio restritivo 
a outros ramos de atividade industrial, através de lei específica. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01266 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
"Art. 177 § 2o. Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial à empresa 
brasileira de capital nacional". 
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Justificativa: 
Preferência é matéria discriminatória. 
A decisão seria aplicada em termos de concorrência pública, oportunidade em que se daria o julgamento da 
empresa que oferecesse melhores condições ao Poder Público. 
Para um país em desenvolvimento, como é o Brasil, o importante é o investimento, seja ele nacional ou 
estrangeiro. 
Parecer:   
Pela rejeição da emenda, em razão do parecer favorável a emendas oferecidas a esse mesmo dispositivo, as 
quais propõem a supressão da expressão "de capital nacional". 
   
   EMENDA:01446 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
Suprimam-se, no inciso II do "caput" do artigo 177 do Projeto de Constituição (redação para o 2. turno), as 
seguintes expressões: "II - ... efetivo ... em caráter permanente... efetivo ... a titularidade da maioria de 
seu capital votante e ...". 
Justificativa: 
O conceito de controle de empresa, expresso no inciso, não condiz, sem dúvida alguma, com as modernas 
práticas negociais vigentes na atualidade. A detenção da maioria do capital votante de uma sociedade não 
quer dizer, necessariamente, que as pessoas que detêm essa maioria têm o controle da empresa. É o caso, 
por exemplo, dos acordos de acionistas, previstos na lei das sociedades por ações, onde um grupo ou uma 
pessoa com uma participação de capital mínima, mas detentora de tecnologia utilizada pela empresa pode 
controla-la. 
Assim, o que define o controle de uma empresa não é a detenção da maioria de seu capital votante, mas o 
exercício, de fato e de direito, do poder de definir os seus rumos, o poder de gerir suas atividades. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01555 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
Suprima-se as seguintes expressões contidas na parte final do inciso II, do "caput' do Art. 177, do Projeto de 
Constituição (B): ...e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades.' 
Justificativa: 
Com a supressão proposta, o aludido inciso assim ficaria redigido: 
“I – empresa brasileira de capital nacional é aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a 
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito 
público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital 
votante”. 
Na verdade, a permanecer como está, a redação do Projeto aprovado em primeiro turno traria alguns efeitos 
imediatos, e prejudiciais, até mesmo a empresas hoje consideradas como nacionais e que poderão deixar de 
assim serem consideradas. 
Se incluídas na definição do que seja “controle efetivo” a exigência de que se detenha o “exercício, de fato e de 
direito, do poder decisório para gerir” as atividades da empresa, certas sociedades nas quais existirem acordos 
de acionistas ou “joint-ventures”, que prevejam a necessidade de aquiescência do sócio estrangeiro minoritário 
nas decisões sobre certas matérias (como, por exemplo, mudança de objeto social, política de aumentos de 
capital, aprovação de inovações tecnológicas ou gerenciamento de determinada linha de produção), passarão 
imediatamente à categoria de empresas brasileiras de capital não nacional, perdendo o mercado reservado 
pela Constituição às empresas brasileiras de capital nacional. E deve ser frisado que tais disposições são 
muito frequentes, e praticamente até inevitáveis, nas relações entre grupos nacionais e estrangeiros, uma vez 
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que são elas que regulam os interesses do sócio que, mesmo minoritário quanto ao capital, detenha 
conhecimentos imprescindíveis ao empreendimento, ou simplesmente queria defender os interesses 
igualmente legítimos dos seus próprios acionistas no Exterior. 
Nota-se, assim, que o texto a ser suprimido, embora tencionando proteger o capital nacional, poderá, na 
verdade, em muitos casos, seja no tocante a empreendimentos já em curso, seja sob a perspectiva de novos 
empreendimentos, prejudicá-lo. 
Parecer:   
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a matéria sob exame foi 
submetida à exaustiva discussão entre as lideranças da ANC, que, para sua aprovação, estabeleceram prévio 
acordo.  Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01566 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 177, § 2o. do Projeto (B)  
Dê-se ao § 2o. do artigo 177 a seguinte redação:  
"Art. 177 - ................................  
§ 2o. - Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à 
empresa brasileira de capital nacional.' 
Justificativa: 
Inserindo-se no texto do parágrafo a expressão “nos termos da lei”, evita-se contradição com o disposto no art. 
38 , inciso XXI, do Projeto, que obriga à licitação que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes quando contratadas obras, serviços, compras e alienações pelo Poder Público.  
Parecer:   
Não se trata de contradição, mas de emenda aditiva.  
Pela rejeição da emenda. 
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