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1.1. Fundamentos Constitucionais Referentes à Regulação de Capital

Estrangeiro no Brasil

•“Art. 5º. CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e

à propriedade, nos termos seguintes: (...)”

•“Art. 172. CF. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os

investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e

regulará a remessa de lucros”.

• Estrangeiros não residentes no Brasil podem ser sócios/acionistas de

sociedades brasileiras. Necessário nomear um representante legal residente

no Brasil (art. 5º, Instrução Normativa DNRC n. 76/1998);

• Algumas áreas da economia têm limitações ao capital e participação

estrangeira (Exemplo: jornal e televisão, aeronáutica, energia nuclear,

aquisição de terras). Limitações estão previstas constitucionalmente (ex:

art. 222, § 1º, e parágrafos, CF/88 – jornal e televisão), em outras em normas

infraconstitucionais (art. 181 e ss., Lei 7.565/1986 – Código Brasileiro de

Aeronáutica).



1.2. Capital Estrangeiro - Aspectos Gerais 

• O capital estrangeiro é regido, no Brasil, pelas Leis nºs 4.131, de 3.9.1962 (Lei de

Capitais Estrangeiros) e Lei nº 4.390, de 29.8.1964, respectivamente.

• Regulamentação pelo Decreto nº 55.762 de 17.2.1965, e suas posteriores alterações.

• Destacam-se a Lei nº 11.371, de 28.11.2006 (dispõe sobre operações de câmbio,

sobre registro de capitais estrangeiros), bem como normas do Conselho Monetário

Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) – em particular, a Resolução

CMN nº 3.568, de 29 de maio de 2008 e a Circular BACEN n 3.691, de 16 dezembro

de 2013 e nº 3.857, de 14 de novembro de 2017).

• Capital estrangeiro “os bens, máquinas e equipamentos, entrados no Brasil sem

dispêndio inicial de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, bem como

os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país, para aplicação em

atividades econômicas desde que, em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas

físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior” (art. 1, Lei nº

4.131/1962 ).

• A Lei nº 4131/62 requer que qualquer transação de capital estrangeiro seja

registrada perante o Banco Central do Brasil (BACEN) dentro de trinta (30) dias.



• Registro no SISBACEN – procedimento realizado eletronicamente.
• O registro é no modo RDE-IED, quando investimento estrangeiro direto ou RDE-

ROF, quando operação financeira;

• Geralmente o registro dos não residentes é feito através da sociedade

brasileira, que atua como representante do não residente (necessidade de

sociedade estrangeira constituir CNPJ no Brasil e registrar no Cademp, antes do

registro por meio de RDE-IED);

• A sociedade brasileira deve manter dos documentos de suporte do registro

durante 5 anos, contados da data do registro, para apresentação ao BACEN

caso solicitado).

• Os registros são feitos no SISBACEN, refletindo a quantia investida em moeda
estrangeira e seu equivalente na moeda nacional (art. 4º, Lei nº 4.131/1962). Tal

registro é necessário e obrigatório para futuras remessas de lucros ao exterior,

repatriação do capital investido e registro de reinvestimento dos lucros, dentre

outros;

• Capital estrangeiro que ingressa no país destinado a investimento estrangeiro

direto, não sofre tributação, exceto pelo Imposto de Operações de Crédito, Câmbio

e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) à alíquota de 0,38%.

• Penalidades – a sociedade brasileira que possui a senha de acesso ao SISBACEN é
legalmente responsável pelos registros e pode ser punida por qualquer informação

incorreta, incompleta, falsa, ausência de registro, etc.



1.3. Formas de Saída do Capital Estrangeiro

1.3.1. Remessa de Lucros ao Exterior
• Lucros e dividendos distribuídos aos acionistas ou aos sócios conforme a

participação, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem

integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou

jurídica, domiciliada no Brasil ou no exterior, exceto aqueles decorrentes de lucros

gerados anteriormente a 01.01.1996, que estarão sujeitos à tributação conforme a

regra aplicável à época

• Em outras hipóteses (royalties, juros sobre o capital próprio, arrendamentos

mercantis, remunerações por serviços, rendimentos – ganho de capital), podem

incidir imposto retido na fonte em alíquota de 15 a 25%, dependendo da hipótese

de incidência (Vide Instruções Normativas RFB nº 1455/2015 e 1732/2017).

1.3.2. Repatriação do Capital
• O capital estrangeiro registrado no Banco Central poderá ser a qualquer tempo

repatriado a seu país de origem, dispensando-se para tanto qualquer espécie de

autorização prévia.

• Os valores em moeda estrangeira registrados no Banco Central como investimentos

realizados por não-residentes podem ser repatriados sem a incidência do imposto

de renda na fonte. Valores em moeda estrangeira que ultrapassarem,

proporcionalmente, o investimento originalmente realizado (ganho de capital)

estarão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15%.



1.3.3. Reinvestimento de Lucros

• Entende -se por reinvestimento os lucros auferidos por empresas sediadas no Brasil e
passivos de remessa a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no

exterior, mas que foram reinvestidos na empresa que os gerou ou em outro setor

interno da economia (art. 7º, Lei nº 4.131/1962)

• O registro do reinvestimento de rendimentos é efetuado na moeda do país para o

qual poderiam ter sido remetidos, ou em moeda nacional, quando o investimento

original assim tiver sido feito.

• Devem ser registrados como capital estrangeiro no BACEN, contando-se o prazo de

30 dias a partir do registro contábil (art. 5º, Lei nº 4.131/1962). O investidor deve agir

do mesmo modo quando realizou o investimento inicial, aumentando a base de

cálculo da empresa para fins fiscais.

1.4. Formas de Ingresso do Capital Estrangeiro
• O ingresso de capital estrangeiro pode se dar mediante: a) Investimentos em

Moeda/contrato de câmbio (sem necessidade de autorização prévia do

Bacen/prazo para registro de trinta dias no SISBACEN); b) investimentos via

conversão de créditos externos (registro em trinta dias a partir da entrada dos

créditos); c) investimentos via Importação de Bens sem Cobertura Cambial

(aplicável a bens tangíveis/ necessário Declaração de Importação (DI); d)

investimentos no Mercado de Capitais (via CVM. Investimentos indiretos).



2.1. Limitações a Investimentos Estrangeiros no Brasil
• Destaca-se abaixo algumas vedações e restrições à participação do capital

estrangeiro na economia brasileira.

2.1.1. Vedações a Investimentos Estrangeiros
• É vedada a participação de capital estrangeiro nas seguintes atividades (art. 21,

da Constituição Federal):

a.1) desenvolvimento de atividades envolvendo energia nuclear (art. 21, inc. XXIII,

art. 177, V, CF/88/ Lei No. 4.118 de 27 de Agosto de 1962);

a.2) serviços de correios e telégrafos (art. 21, inc. X, CF Lei No. 6.538, de 22 de junho

de 1978/ ADPF 46/2009);

a.3) indústria aeroespacial (art. 21, inc. XII, alínea ‘c”, CF/88/ Lei No. 7.565 de 19 de

Dezembro de 1986);

Obs: No caso do setor de saúde especificamente, vedação total havia com base no

art. 199, § 3º, da Constituição Federal. No entanto, referido artigo veio a permitir que

lei viesse a autorizar investimentos em determinadas áreas da saúde.

• Anteriormente, a permissão (exceção) ocorria apenas no setor de planos de saúde,

em que a Lei nº 9.656, de 03.06.1998, autorizara que estrangeiros detivessem ações

de operadoras de planos de saúde. Em 20 de janeiro de 2015, foi publicada a Lei nº

13.097, visando alterar a já existente Lei nº 8.080, de 19.09.1990 (lei que regula os

serviços de saúde em todo território nacional).



2.1.2. Restrições à compras de terras

• A aquisição de terras rurais por sociedades brasileiras sob controle estrangeiro, por

estrangeiro residente no país ou por pessoa jurídica estrangeira autorizada a

funcionar no Brasil sujeita-se a condicionamentos previstos em lei e, em alguns casos,

à autorização do Congresso Nacional (Lei n. 5,709, de outubro de 1971, e Decreto-

Regulamentar n. 74,965, de novembro de 1974).

• Destacam-se restrições no que se refere à aquisição de propriedades localizadas

em áreas de fronteira, consideradas indisponíveis à segurança nacional, terras estas

cuja aquisição dependerá de prévio consentimento da Secretaria Geral do

Conselho de Segurança Nacional (Lei n. 6,634, de maio de 1979, e Decreto-

Regulamentar n. 85,064, de Agosto de 1980).

• Parecer do Advogado Geral da União - AGU) n. LA-01 de 19 de agosto de 2010

(Governo Lula) trouxe maiores restrições e uma visão restritiva às leis supracitadas, no

que concerne porcentagem de compras de terras por estrangeiros. Referido

parecer, veio modificar o entendimento do Parecer CQ 181/98, feito ainda sob o

governo de caráter mais liberal, Governo Fernando Henrique Cardoso.

• Recentemente Instrução Normativa INCRA Nº 88 DE 13/12/2017 veio a conceituar a

pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira como sendo aquela constituída

segundo as leis brasileiras, com sede no Brasil, controlada por pessoas estrangeiras

(naturais ou jurídicas) residentes ou com sede no exterior(art. 15, §1º).



2.1.3. Demais restrições a investimentos estrangeiros
• Há, ainda, restrições à participação do capital estrangeiro em instituições

financeiras, embora tais restrições possam ser afastadas por interesse nacional (art.

192, CF/88 e arts. 52, incisos I e II, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –

ADCT/ Circ. 3.317/2006/ Comunicado 29.707/2016/ Res. 4.122/2012 - BACEN).

• Há restrições ao investimento estrangeiro na propriedade e administração de

jornais, revistas e outras publicações, bem como de redes de rádio e televisão (art.

222 e 222, §1º, CF/88/ Lei No. 9.472, de 16 de julho de 1997 e Lei No. 12.485 de 12 de

Setembro de 2011).

• A exploração de serviços aéreos públicos, para operação de transporte regular,

depende de prévia concessão. A legislação estabelecia pelo menos 80% do capital

com direito a voto pertença a brasileiros, prevalecendo essa limitação nos eventuais

aumentos do capital social (art. 181 e ss., Lei 7.565/1986 – Código Brasileiro de

Aeronáutica –– Revogado pela MP 863/2018 (ainda em votação).

• Empresas brasileiras, ainda que sob controle estrangeiro, podem solicitar e obter

permissão para operar no setor de mineração, mantendo a União (Petrobrás), de

acordo com o artigo 177 da CF/88, (I) monopólio sobre pesquisa e a lavra das jazidas

de petróleo e gás natural, II)refino do petróleo nacional ou estrangeiro, III) o

transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos

de petróleo produzidos no País, IV) o transporte de petróleo bruto, seus derivados e

gás natural de qualquer origem a pesquisa (Lei No. 9.478, de 8 de Junho de 1997).



3.1. Constituição de Subsidiária de Empresa Estrangeira – Aspectos Gerais
• O estrangeiro que deseja constituir subsidiária no Brasil, deve obedecer a uma das

formas societárias previstas em lei brasileira. Igualmente necessário é a nomeação

de pessoa física residente no país para exercer o cargo de administrador ou diretor

da empresa brasileira;

• As principais formas societárias previstas no Brasil são as Sociedades Anônimas (S.A.)

e Limitadas (Ltda) /Obs: Legislação principal: Código Civil (Lei 10.406/2002) e Lei das

S.A. (Lei 6.404/1976);

• As formas mais comuns visto de sócio/acionista e visto de administrador (ambos

visto permanente) são os mais requisitados por investidores estrangeiros. Para a

obtenção dos vistos, a lei querer que a sociedade esteja constituída e com um

determinado capital social integralizado (vide Resoluções Normativas CNIg nº 118,

de 21 de outubro de 2015 e nº 127, de 28 de março de 2017);

• Nova Lei dos Migrantes (Lei n. 13.445/2017) revoga por completo o Estatuto dos

Estrangeiros (Lei n. 6.815/1980) e vem tratar da matéria de vistos para estrangeiros;

• A nova Lei trouxe grande insegurança jurídica para investidores e empresários

estrangeiros, visto sua falta de clareza no que concerne vistos profissionais. Em

apenas seis meses após a promulgação da Lei, o Ministério do Trabalho e Emprego

como o Ministério da Justiça já emitiram mais de 33 atos normativos,

regulamentando lacunas da lei.



4.1. Aspectos Tributários/ Declaração de Saída Definitiva
• Em sua saída definitiva do Brasil e respectiva repatriação, o estrangeiro deve

apresentar à Receita Federal uma “Declaração de Saída Definitiva” e requerer o

cancelamento de seu cadastro com o objetivo de suspender o recolhimento dos

impostos ora devidos.

• No caso de trabalhador estrangeiro, a empresa brasileira deve informar ao

Ministério do Trabalho o término do contrato de trabalho com o estrangeiro e sua

repatriação para fins de cancelamento do visto e registro do estrangeiro.

• A realização de declaração de saída definitiva se aplica igualmente a brasileiros

que venham a residir no exterior, e não tenham mais interesse em declarar seus

rendimentos no Brasil. A ausência de declaração de rendimentos e contas no

exterior por brasileiro, ou residente do país, sem ter havido declaração de saída

definitiva prévia, pode levar ao cancelamento do CPF do titular, pela Receita

Federal, bem como pesadas multas por sonegação fiscal, evasão de divisas, entre

outros crimes contra a ordem tributária nacional.

• Recentemente o Congresso Nacional aprovou a Lei Nº 13.254/2016 (Lei de

Repatriação), que permite que cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país,

que possuam rendimentos não-declarados no exterior, regularizem seus ativos

perante a Receita mediante o pagamento de até 30% do valor total dos ativos

(multa + imposto sobre ganho de capital). O prazo de anistia para aderentes à Lei

de Repatriação, foi até outubro de 2016, referentes a ativos presentes até 31.12.2014.



5.1. Tratamentos Preferenciais Previstos em Tratados e na Constituição Federal

• Países com tratamentos preferenciais – Diferentes leis, tratado e a própria
Constituição Federal podem trazer tratamentos especiais para estrangeiros

residentes de alguns países. Vemos alguns exemplos:

• Países de língua portuguesa – provenientes de países de língua portuguesa podem
adquirir cidadania brasileira após um ano de residência ininterrupta no Brasil (artigo

12, II, a), Constituição Federal);

• Cidadãos portugueses – Os portugueses com residência permanente no Brasil, são
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, caso houver reciprocidade (artigo 12, §

1º, CF). Portanto pode o cidadão português, residente no Brasil, inclusive prestar

concurso público(Apelação em MS nº 90.02.11346/RJ). Faz-se necessária a

solicitação desses direitos à autoridade competente (STF – Pleno – HC nº 72.593/RJ).

• Cidadãos do Mercosul e do Chile, Peru, Equador e Bolívia (membros associados) –
cidadãos dos países do Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai), mais Chile, Peru,

Equador e Bolívia, que desejam residir no Brasil, devem se registrar na Polícia Federal,

sem necessidade de investimento ou contrato de emprego (Decretos n.º 6.964/2009

e 6.975/2009). Colômbia recentemente aderiu ao acordo.

• Tratados que dispensam notarização e/ou consolarização (legalização) de certos

documentos (Brasil-Itália (1995)/ Brasil-França (2000)/ Brasil-Argentina (2004).

• Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos

Públicos Estrangeiros, também conhecida como "Convenção da Apostila“ –
celebrada na Haia em 5 de outubro de 1961 (Promulgado pelo Decreto nº

8.660/2016) - Aceita por 112 países.

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235374,21048-Eliminacao+da+exigencia+de+legalizacao+de+documentos+publicos
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