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Por solicitação do Ministério das Relações Exteriores do Governo Brasileiro, o Foreign
Investment Advisory Service (FIAS), iniciativa conjunta do International Finance Corporation e
do Banco Mundial realizou uma análise do atual cenário de investimentos no Brasil, com ênfase
especial no investimento direto estrangeiro - FDI voltado à exportação.  As constatações e
recomendações do FIAS estão sendo apresentadas em dois volumes: o presente volume contém
uma avaliação pormenorizada das barreiras administrativas à realização de negócios no Brasil,
tomando para estudo de casos os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.  O outro volume trata do
arcabouço jurídico e do cenário de políticas como um todo, e inclui algumas idéias acerca do
papel que cabe ao estímulo aos investimentos.

A equipe do FIAS encarregada de Barreiras Administrativas aos Investimentos esteve em São
Paulo e Rio de Janeiro durante quatro semanas em agosto de 2000.  Ao longo de nossa missão, a
equipe do FIAS reuniu-se com representantes do governo das esferas federal, estadual e
municipal.  Além disso, a equipe reuniu-se com investidores, intermediários de negócios,
empresas de consultoria e escritórios de advocacia e câmaras de comércio dos dois Estados.
Nossos parceiros locais que identificamos com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores
foram a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São
Paulo e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), no
Rio.

Agradecimentos especiais são devidos aos vários consultores, instituições públicas e privadas do
Brasil, pessoas físicas  (inclusive vários colegas do Banco Mundial e do IFC), dois dos principais
escritórios de advocacia do Brasil: Pinheiro Neto Advogados e Veirano Advogados; à Secretaria
da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo; e à Companhia de
Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), bem como à Federação de
Indústrias do Estado (FIESP e FIRJAN) que também apresentou parceiros para dar assistência à
equipe.

O projeto foi financiado pelo FIAS e pelo Departamento de Promoção Comercial do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil - DPR.  O FIAS é responsável por quaisquer erros, respondendo
isoladamente pelas análises e recomendações contidas neste relatório.  As opiniões aqui
manifestadas não são necessariamente as do Governo do Brasil ou de qualquer de seus órgãos
envolvidos no projeto.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Processos administrativos podem ser importantes para investidores

i. Os processos administrativos podem parecer rotina da vida cotid iana aos encarregados da
elaboração de políticas no alto escalão do governo.  Esses processos, em sua maior parte, quando
analisados individualmente, não parecem tão penosos.  No entanto, quando há grande quantidade
deles, o resultado pode ser aumento de custos, atrasos e incertezas para os investidores, em grau
bastante significativo.  Eles sinalizam também em que medida o governo de um país é receptivo a
investidores ou não.  Um número grande demais de processos regulatórios desnecessários e
complexos pode representar a diferença entre o país atraente aos olhos dos investidores estrangeiros
e o país que não lhes inspire atração.  A demora de algumas semanas em cada um dos órgãos
públicos pode parecer minimamente importante ao Chefe do órgão em questão, que pode até lucrar
com ela.  Mas pode custar milhares de dólares ao investidor em função de desperdício de tempo e
de perda de receita.  Estabelece-se, assim, o tom errado na relação com os investidores,
especialmente os de pequeno e médio porte que dispõem de recursos limitados e atuam em setores
voltados à exportação, e que poderiam facilmente se instalar em países competitivos com ambiente
empresarial mais favorável.

ii. Os procedimentos administrativos complexos e morosos aqui referidos assumem especial
importância no caso de investimentos voltados à exportação.  Os investidores cuja produção visa ao
mercado interno – a ampla maioria dos investidores no Brasil – estão sujeitos aos mesmo
problemas.  Queixam-se dos problemas mas dão prosseguimento a seus negócios, já que seus
concorrentes têm de conviver com o mesmo sistema.  É diferente, porém, no que respeita aos
exportadores – porque seus concorrentes encontram-se em outros países e não estão sujeitos ao
mesmo sistema.  Excesso de burocracia e demais barreiras administrativas, portanto, podem contar
pontos negativos para um país no momento em que investidores em potencial decidirem onde
instalar determinado projeto de investimentos.

iii. Os modernos projetos de alta tecnologia tendem a ser os mais sensíveis a longas demoras e a
resultados incertos.  A mineração de ferro ou a indústria têxtil consegue resistir a demora com maior
facilidade do que a indústria de sapatos ou de vestuário, que tem caráter sazonal.  A indústria
petroquímica não consegue resistir a demora excessiva mas ela pode ser ainda pior para a fábrica de
chips Intel.  Com o ciclo de vida útil de seus produtos limitado a 18 meses, a Intel não vai a nenhum
país no qual as autorizações governamentais sejam demoradas e incertas.1  A administração just-in-
time não pode se submeter a longas e incertas demoras de alfândega..  A fábrica de alta tecnologia,
central de chamadas ou o centro de serviços financeiros regional que precisa periodicamente de
assistência técnica estrangeira não se instalará em países em que a imigração temporária e as
licenças de trabalho sofram demora excessiva e sejam incertas.

                                                
1 Esse foi, na verdade, um dos motivos por que a Intel excluiu o Brasil de sua lista de candidatos a abrigar uma
fábrica de chips há alguns anos, e escolheu a Costa Rica (Vide Volume 1 deste estudo, do qual constam informações
adicionais).
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...mas o Brasil precisa se preocupar?

iv. O Brasil é campeão mundial em atrair investimento direto estrangeiro (FDI).  Tanto em
valores absolutos como até mesmo de modo proporcional a sua vasta economia, o Brasil tem
poucos pares entre os países em desenvolvimento e em transição.  Portanto, seria de se concluir que
o clima de negócios no País não pode ser de todo mau.  Nem mesmo a atratividade do grande
mercado brasileiro conseguiria compensar condições que fossem realmente adversas, como provam
os baixos níveis de FDI que têm sido destinados à Rússia nos últimos dez anos.

v. Em termos globais, os investidores vêem no Brasil um local de investimentos atraente,
especialmente em função de seu amplo mercado interno.  No Índice de Confiança dos Investimento
Direto Estrangeiro para 2001 da consultoria A. T. Kearney recentemente publicado, o Brasil
assumiu o lugar anteriormente ocupado pelo Reino Unido, tornando-se o terceiro destino de EDI
mais atraente no mundo (atrás dos EUA e da China).  Ademais, de acordo com o Índice, o Brasil foi
o primeiro colocado dentre todos os países como “a principal escolha para receber os investimentos
pela primeira vez que vêm sendo mais seriamente estudados para os próximos três anos.”

...sim!

vi. O ponto fraco da história, descrito mais pormenorizadamente no Volume 1 deste estudo,
consiste no fato de que os investimentos multinacionais no Brasil ainda estão esmagadoramente
voltados para o mercado interno.  Eles geram exportações em volume um pouco maior do que as
empresas de capital nacional, mas ainda assim muito inferiores ao de seus pares em outros países.
No setor industrial (que é o ponto de concentração de produtos comerciais que não estão baseados
em nichos de recursos naturais), a propensão à exportação do Brasil é metade da encontrada na
Índia e na China e um quinto da do México.2

vii. O Brasil ainda não está integrado na economia mundial como poderia estar e, portanto, não
se beneficia dos ganhos de eficiência que essa integração poderia lhe proporcionar.  O Brasil ficou
em último lugar no grupo de 47 países comparados, que foram monitorados pelo Anuário da
Competitividade Mundial (World Competitiveness Yearbook ).  O Relatório de Competitividade
Global do Fórum Econômico Mundial – FEM  classifica o Brasil em 46º lugar dentre 59 países no
tocante a tempo administrativo gasto com burocracia governamental.  O Relatório de
Competitividade Global também atribui ao Brasil classificação consistentemente baixa em muitos
itens de competitividade, de cunho regulatório e administrativo.  A pesquisa de 4.000 empresas
cobertas pelo relatório conferiu ao Brasil o 48º lugar dentre 59 países no tocante a regulamentações
onerosas.  Também conferiu ao País o 46º lugar em condições administrativas e estabelecimento de
novas empresas, sugerindo que procedimentos administrativos constituem importante obstáculo ao
início de novas operações.  Pesquisa recente da PriceWaterhouseCoopers (PWC) sugere que o
Brasil detém o terceiro pior fator de opacidade dentre 8 países da região.  A PWC estima que o
Brasil poderia aumentar seus ingressos de FDI em valor situado entre US$ 30 bilhões e US$ 40
bilhões anuais, se conseguisse reduzir sua opacidade aos valores referenciais representados pelo
Reino Unido, Estados Unidos da América, Chile e Cingapura.

                                                
2 Exportações consideradas como índice da produção total.
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viii. Abolir a burocracia desnecessária e eliminar barreiras administrativas que não contribuem
para o interesse nacional podem fazer diferença nessa área.  O FDI do Brasil poderia e deveria
integrar mais profundamente um processo voltado a tornar o País mais competitivo e mais
lucrativamente integrado na economia global.  Projetos de exportação mais competitivos de última
geração podem ser atraídos para um Brasil mais receptivo aos investidores.  O Brasil Gigante saiu-
se bem na economia antiga, em que os peixes grandes comiam os pequenos.  O País dispõe dos
engenheiros e cientistas, das universidades e estabelecimentos de pesquisa, para dar suporte a
estabelecimentos mais avançados que estejam plenamente integrados na economia globalizada.  Seu
desafio agora consiste em se tornar mais ágil de sorte a se sair ainda melhor na nova economia, em
que os mais rápidos estão comendo os mais lentos.

Constatações do Estudo: visões mistas em geral...

ix. A Pesquisa do Banco Mundial sobre o Ambiente empresarial no Brasil sugeriu que, em
termos globais, a legislação comercial constitui um problema no Brasil.  Três motivos por que a
legislação se revela onerosa no Brasil são: (i) implica em procedimentos morosos; (ii) muda
freqüentemente, sem aviso prévio à comunidade empresarial; e (iii) as interpretações da legislação
são inconsistentes.  Com base na pesquisa, o atendimento à legislação consome em média 7,6% do
tempo administrativo das empresas brasileiras.  Trata-se de percentual extremamente alto, se
comparado à média regional de 4,1%, que coloca o Brasil em segundo lugar, atrás apenas do Haiti!

x. Investigações de campo realizadas pelo FIAS em agosto de 2000 revelaram um quadro
irregular.  De um lado, houve vários aspectos de interação empresa-governo que os investidores não
consideraram onerosos demais.  Levando-se em conta melhorias recentes, o registro de nova
sociedade e a declaração de impostos não representaram desafios administrativos significativos.
Ademais, alguns órgãos federais e estaduais encarregados de processos operacionais e de
investimento vêm se empenhando em aperfeiçoar seus serviços.  Por exemplo, o Banco Central
inaugurou recentemente um novo sistema de registro eletrônico de fluxos de capital que deve
eliminar a demora freqüentemente constatada na aprovação dessas transações.  As Secretarias de
Estado da Fazenda de São Paulo e Rio de Janeiro também vêm empregando tecnologias eletrônicas
para proporcionar aos investidores instrumentos online de registro e declaração de  informações.

xi. Por outro lado, os investidores vêem o processo e as exigências para obtenção de vistos de
entrada e licenças de trabalho – primeiro contato de muitos deles com o País – como complicado.  O
processo de aquisição de terras, seu registro e de construção de novas instalações bem como os
registros e aprovações de direitos de propriedade intelectual (DPI) e registros e aprovações
correlatos são especialmente difíceis para os investidores.

xii. Existem algumas diferenças no que tange à implementação da legislação entre os Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, mas não são expressivas.  No entanto, registram-se significativas
diferenças de capacidade administrativa entre municípios.  Muitos dos pequenos municípios não
dispõem de capacidade para lidar com investimentos de grande porte, ainda que os estimulem por
meio de incentivos.  Ademais, o relatório enfocou os dois Estados mais desenvolvidos do Brasil.
Outros estados podem estar atrás desses dois em seus esforços de reforma em virtude de limitação
de recursos.  Em termos globais, o ambiente empresarial é caro, já que a combinação de diversos
fatores tem por conseqüência os altos custos operacionais.  Tal cenário acarreta também grande
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dependência de despachantes, advogados e consultores, simplesmente porque as empresas por elas
próprias entendem ser oneroso e difícil demais cuidar de questões do gênero.

xiii. A racionalização dos vários processos administrativos não constitui panacéia para estimular
investimentos.  No entanto, poderia enviar sinais valiosos a investidores nacionais e estrangeiros
dando conta da seriedade do Governo com relação a reformas e promoção de investimentos.  As
medidas necessárias para eliminar barreiras administrativas em geral não são dispendiosas em
termos financeiros, mas envolvem a tarefa muito mais árdua de subverter pensamentos arraigados
que prevalecem entre servidores públicos.  E, em alguns casos, os problemas são devidos a uma
ausência facilmente sanável de diálogo entre órgãos de governo e com a comunidade de
investidores.

...e questões em áreas específicas...

1. Vistos e licenças de trabalho exigem muita burocracia e documentos e levam
tempo

xiv. As dificuldades na obtenção de vistos e licença de trabalho surgem ao se atravessar a
burocracia.  Existe uma extensa relação de documentos que devem ser apresentados junto com o
pedido.  Os procedimentos exigidos para obtenção de autorizações e vistos de residência são
complexos.  Isso é particularmente verdadeiro no caso de vistos de assistência técnica em que o
contrato de transferência de tecnologia subjacente deve antes ser averbado no INPI (processo em si
bastante demorado).  A primeira etapa poderá consumir vários meses até que seja concluída.
Ademais, consta que o Ministério do Trabalho reluta em conceder esses vistos, o que faz com
que o processo de aprovação possa levar de três a seis meses.  O próprio Ministério do Trabalho
reconhece que essa área representou um problema no passado, embora existam indícios de que
os prazos tiveram significativa melhora ao longo do ano que passou.

xv. As multinacionais não trazem talento para o País com o objetivo de entretenimento.  Trazer
pessoas talentosas custa bastante dinheiro: passagens aéreas, contas de hotéis, hospedagem e demais
despesas de manutenção pessoal dos que têm estada prolongada bem como, por vezes, horas extras.
As empresas somente o fazem em caso de real necessidade.  O país interessado em se tornar
realmente competitivo, portanto, deveria facilitar o processo em vez de lhe colocar obstáculos.  O
Brasil está atando suas próprias mãos com a super regulamentação do uso de pessoal técnico e
administrativo estrangeiro.  Em seus esforços para aperfeiçoar o sistema, poderia ser útil ao governo
levar em conta as seguintes recomendações:

• Realizar análise interna do processo de obtenção de autorizações de residência
visando à desregulamentação e agilização.  Essa medida teria por objetivo eliminar
etapas desnecessárias do processo bem como desenvolver análise de fluxo de processo
dentro do Ministério e suas comunicações com outros órgãos para identificar gargalos
causadores de demora, a um só tempo freqüentes e frustrantes para os investidores
estrangeiros.
• Gerar política mais flexível de concessão de licenças de trabalho.  Talvez o
Governo do Brasil deseje gerar política mais flexível de concessão de licenças de trabalho
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para o fim de estimular transferência de tecnologia proveniente de técnicos e
administradores qualificados.
• Excluir o envolvimento do INPI no processo de licença.  Constitui interesse do
Brasil estimular estrangeiros altamente qualificados para realizar trabalho temporário no
País.  Os expatriados beneficiam o Brasil trazendo qualificação e know-how bem como
treinando colegas que atuam no País.  Se o Ministério do Trabalho tomasse internamente
essa resolução, o tempo atualmente exigido para aprovação de vistos de assistência técnica
poderia ser grandemente reduzido.

2. A legislação trabalhista é inflexível e gera custos  para o empregador

xvi. A legislação trabalhista brasileira tende a ser generosa para com o empregado bem como
paternalista.  Dispensar um empregado quase inevitavelmente acarretará ação judicial reivindicando
pagamento de horas extras, alegando desigualdade de remuneração pelo desempenho de mesmas
funções, etc.  A maior parte dos casos permanece de quatro a cinco anos tramitando pela Justiça
do Trabalho antes de sua solução final.  Um sinal alentador é que existe número crescente de
centros de arbitragem, especialmente em São Paulo.  Está certamente fora do objeto deste estudo
fornecer recomendações pormenorizadas sobre a modificação das disposições da Legislação
Trabalhista.  No entanto, é importante reconhecer que a atual estrutura impõe rigidez e altos
custos trabalhistas aos investidores, fazendo com que seja difícil contratar trabalhadores
brasileiros.

xvii. À vista disso, o Governo talvez deseje estudar a flexibilização da estrutura do sistema
trabalhista, tornando-o menos rígido.  Trata-se de setor para reforma de políticas a longo prazo.
Dada a jurisdição quase exclusiva da legislação e dos tribunais federais sobre as questões
trabalhistas no Brasil, o governo do País talvez deseje analisar cuidadosamente a
descentralização do sistema trabalhista.  A referida descentralização poderia gerar soluções mais
adequadas e práticas, especificamente elaboradas para satisfazer as necessidades dos
empregadores locais bem como de seus empregados, tanto efetivos como em potencial.  Nos
Estados Unidos da América, por exemplo, a legislação trabalhista e sua execução constituem
responsabilidade compartilhada dos governos estadual e federal.  Várias reclamações trabalhistas
são também apreciadas por sistemas administrativos estaduais especiais.  A descentralização da
Justiça do Trabalho também foi realizada com sucesso na Dinamarca e na Holanda, países que
podem fornecer idéias úteis para reformas similares no Brasil.

3. Constituir uma sociedade não é grande problema mas o processo poderia ser
simplificado

xviii. O Brasil não permite que subsidiárias integrais de empresas estrangeiras operem no País.
Permite, entretanto, que pessoas jurídicas estrangeiras abram filiais em seu território.  Como o
processo de abertura de filial é excessivamente oneroso e demorado, a maior parte das empresas
opta, em vez disso, por constituir uma sociedade limitada ou sociedade anônima brasileira.

xix. A sociedade limitada brasileira que tenha por objeto a prestação de serviços tão-somente
deverá ser registrada em cartório na Cidade na qual estabelecer sua sede.  A sociedade anônima
brasileira (S.A.) exige que haja no mínimo dois acionistas (que podem ser pessoas físicas ou
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jurídicas).  A S.A. ou a limitada que tenha objeto diverso da prestação de serviços deverá ser
registrada em um órgão público designado Junta Comercial, no estado em que estabelecer sua sede.
Antes que a sociedade possa ser registrada, ela poderá ser obrigada a obter licenças e alvarás
preliminares das autoridades ambientais e sanitárias competentes das esferas federal e estadual,
dependendo do tipo de atividade que estiver sendo realizada (processo demorado por si só).
Ademais, as empresas têm de ser inscritas junto às autoridades estaduais e municipais para fins
tributários.  Embora o processo de inscrição leve cerca de cinco dias úteis apenas, existe uma série
de documentos que a empresa deverá apresentar, inclusive comprovante de inscrição na entidade de
classe relacionada aos serviços que prestar.

xx. Existe oportunidade de racionalizar o processo de registro de empresas em termos globais
bem como de mudar algumas exigências de aprovação para notificações.  A solução poderia
consistir em desenvolver um processo de registro centralizado em que a empresa pudesse obter
registro para todos os fins e em todos os níveis em um único ponto de entrada.  O relatório, assim,
apresenta as seguintes recomendações:

Curto prazo:

• Desenvolver um sistema de número único de identificação de empresas.  Esse
sistema seria útil também para as autoridades públicas, na medida que simplificaria a
administração de bancos de dados e o compartilhamento de informações nos níveis
federal, estadual e municipal; e

• Reduzir exigências de documentação em excesso.  A finalidade de todos os
documentos a serem apresentados seria meticulosamente analisada e questionada.  O
documento precisa mesmo ser apresentado?  Poderia ser recebido por autoridade
diversa?  A exigência do documento tem amparo no objetivo do procedimento?
Recomenda-se que seja utilizado formulário de registro de uma ou duas páginas para
o fim de colher todas as informações necessárias à constituição e registro de nova
empresa.  As empresas precisarão fornecer as informações necessárias para registro
somente uma vez a uma unidade de processamento central, eliminando-se as
solicitações de informações em duplicidade.

Médio prazo:

• Processamento de todos os registros de empresas nas Juntas Comerciais dos
Estados.  Todos os registros de empresas poderiam ser processados pelas Juntas
Comerciais dos Estados.  Essa providência racionalizaria o processo de registro,
evitaria eventual e desnecessária confusão com possíveis conseqüências de ordem
jurídica (por exemplo, registro no órgão errado) e poderia contribuir para a geração
de um sistema mais eficiente para administração de toda a função de supervisão das
empresas.  Usar cartórios como órgão único de registro é outra possibilidade que
deveria ser estudada mais pormenorizadamente de modo a avaliar custos e
benefícios do registro de empresas junto a órgãos privados.
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4. A inscrição fiscal também deveria ser simplificada.

xxi. Depois que a sociedade estiver registrada no órgão competente, ela poderá requerer o cartão
e o número de cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ) na Delegacia da Receita Federal à qual
estiver jurisdicionada.  Obtido o número de CNPJ provisório, a S.A. ou limitada que atuar na
produção e vendas de bens poderá se inscrever na Secretaria das Finanças do estado em que estiver
sediada e dos estados nos quais tiver estabelecimento comercial.

xxii. Nos principais centros comerciais do Estado, a inscrição na Secretaria Estadual das
Finanças é atualmente feita eletronicamente on line, e os documentos necessários são
examinados no posto da Secretaria das Finanças em que o pedido de inscrição for protocolado.
O número e o cartão de inscrição estadual normalmente serão emitidos no prazo de um dia se os
formulários on line forem preenchidos pelo contribuinte ou entregues em disquetes.  Se um
empregado tiver de apresentar as informações nos formulários impressos, o processo poderá
levar até três dias.  Por fim, qualquer empresa que ofereça qualquer tipo de serviços (ressalvados
rigorosamente os serviços de transporte, telecomunicações e de eletricidade) deverá estar inscrita
em todos os municípios em que os serviços forem oferecidos para fins do ISS.

xxiii. Em termos gerais o sistema de inscrição fiscal brasileiro nos níveis federal e estadual
(considerados isoladamente) é razoavelmente bem administrado.  O Governo Federal e as
Autoridades Fiscais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro vêm atualmente empregando
tecnologias de governo eletrônico a fim de simplificar os procedimentos de registro e de reporte.  Os
municípios não atingiram ainda o mesmo nível de inovação.  No entanto, apesar da melhora, quer
planejada quer já implementada, os procedimentos atinentes a todo o processo de inscrição fiscal no
Brasil são onerosos, uma vez que as empresas precisam se inscrever nos três níveis de
administração, e que a inscrição estadual e municipal poderá depender de registros preliminares
e/ou aprovações de outros órgãos.  Nessa perspectiva, talvez o governo deseje criar um sistema para
eliminar a apresentação repetida dos mesmos documentos, para fins de registro da empresa em
primeiro lugar e, em seguida, para fins de inscrição fiscal nos níveis federal, estadual e municipal,
acolhendo as recomendações atinentes a registro de empresas.  Ademais o governo poderia:

• Fundir os processos de registro da empresa e de inscrição fiscal em um único
processo. Uma reforma ambiciosa consistiria em fundir os processos de registro da
empresa e de inscrição fiscal em um só processo.  Por exemplo, na França e na
Alemanha, os procedimentos de constituição de empresas podem ser concluídos em
um único local, utilizando-se formulário de registro de uma só página e número
único de identificação.  De modo similar, na Suécia, um sistema de número único de
identificação vem sendo utilizado desde 1885.  O número é usado pela empresa
desde a fase de início de operações até sua dissolução.

• Eliminar a exigência de apresentação dos mesmos documentos nos níveis
federal, estadual e municipal.  Caso se comprove que a fusão dos processos de
registro da empresa e de inscrição fiscal não é viável, o Governo poderia estudar a
possibilidade de desenvolver um sistema que evitasse apresentação dos mesmos
documentos durante o processo de inscrição fiscal nos diversos níveis da
administração pública.  Os processos atuais que exigem nova apresentação dos
mesmos documentos tanto nos níveis estadual como municipal aumentam a
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complexidade do processo de investimento.  Acarretam também análise redundante
de documentação por parte de diversos administradores públicos.

5. Incentivos complexos e variados exigem alguma regulamentação e/ou melhor
comunicação.

xxiv. Os incentivos a investimentos configuram questão bastante debatida e complexa no Brasil.
A Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada pelo Congresso Nacional em maio de 2000 ajudará a
minimizar a “guerra fiscal” desencadeada nos últimos anos entre estados e municípios brasileiros
que tentavam superar uns aos outros no esforço de atrair novos investimentos por meio da oferta de
generosos pacotes de incentivos fiscais.  No entanto, a disponibilidade de incentivos a investimentos
e o modo como podem ser acessados no nível estadual e municipal não são transparentes sendo,
antes, tortuosos.  A complexidade do sistema de incentivos e a falta de coordenação entre os órgãos
públicos do nível federal, assim como entre os governos federal e estadual, ensejaram vários
esquemas de incentivos diferentes e sobrepostos, o que torna sua compreensão dificílima aos
investidores, que não conseguem se beneficiar deles.  A curto prazo, portanto, o governo poderá
considerar as possibilidades a seguir:

• Desenvolver uma política nacional de incentivo a investimentos.  A solução mais
eficaz seria uma política nacional de incentivo a investimentos que regule e esclareça o que
cada um dos estados e municípios estão habilitados a oferecer.  Essa política nacional
deveria tomar por base uma ampla análise do sistema tributário de pessoas jurídicas em
vigor e dos incentivos oferecidos, e seu impacto no orçamento fiscal.  A política deverá
conter normas uniformes e transparentes.
• Estabelecer um sistema central de informações.  Não existe atualmente nenhuma
central no Brasil que possa fornecer informações sobre os diferentes incentivos e
benefícios oferecidos pelo governo federal, pelos estados e pelos milhares de municípios
espalhados pelo País.  A central poderia se situar no âmbito da Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, e da CODIN do Rio de
Janeiro.  A central nacional poderia se localizar na nova agência nacional de promoção de
investimentos.  As informações acerca dos incentivos fornecidos também deveriam estar
disponíveis nos principais idiomas da comunidade empresarial internacional e não apenas
em português.

6. A aquisição de bens imóveis é difícil

xxv. A aquisição de bens imóveis e o desenvolvimento imobiliário constituem um dos
componentes mais complicados do processo de investimentos.  As principais diferenças desse
processo nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro residem nos procedimentos de consulta iniciais
junto aos municípios e às autoridades ambientais.  Durante o procedimento de consulta no Rio de
Janeiro, os investidores poderão requerer uma simples declaração de instalação sem muita
formalidade, podendo essa declaração ser expedida no prazo de uma semana, no caso do município
e de quatro semanas, no da autoridade ambiental.  Em São Paulo, requerer uma certidão imobiliária
é mais complexo porque o Município exige informações mais específicas sobre o projeto, que serão
fornecidas pela Secretaria de Planejamento Urbano no prazo de duas semanas.



xvii

xxvi. O sistema burocrático de aquisição e registro de bens imóveis do Brasil é baseado em parte
no sistema português originalmente herdado.  No entanto, no que toca aos procedimentos de
administração imobiliária em Portugal, tudo o que se precisa atualmente naquele país para adquirir
bens imóveis e proceder aos respectivos registros é uma certidão de propriedade atualizada,
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis (sem necessidade de nenhuma averiguação adicional
acerca da propriedade ou dos proprietários) e um carnê de impostos atualizado emitido pela
Secretaria da Receita do Ministério das Finanças.  O processo todo, incluindo as Providências em
Cartório e registro no Cartório de Registro de Imóveis leva no máximo 90 dias em Portugal, mas
pode levar de 3 a 12 meses, dependendo do local e da atividade, no Brasil.  Portanto, as principais
recomendações para melhora do sistema de planejamento e administração do uso do solo são as
seguintes:

Curto prazo:

• Desenvolver um sistema racional e transparente de processamento de pedidos
de uso do solo.  Entrevistas com o setor privado indicaram claramente que a atual
estrutura administrativa de transferência de imóveis é complicada demais e não é
transparente.  O FIAS recomenda uma revisão de toda a estrutura de propriedade
imobiliária e transferência de propriedade para complementar os trabalhos em
andamento visando reforço do Cadastro e dos registros.

• Reprojetar o planejamento espacial e o processo de rezoneamento, e incentivar
esforços regionais de planejamento de espaço.  O Governo do Brasil deveria assumir
um sério compromisso com o planejamento estratégico nos níveis estadual e
municipal, com base nas necessidades de desenvolvimento nacionais e regionais, em
termos globais.  Deveria agilizar a elaboração de um novo plano nacional de ocupação
do espaço que forneça orientação adequada aos municípios para elaboração de planos
de zoneamento detalhados, com base nas necessidades locais de desenvolvimento.

Longo prazo:

• Desenvolver programa para elaborar buscas imobiliárias precisas e detalhadas
a fim de dar suporte ao sistema de registro imobiliário e de criar base mais segura
para o planejamento urbano.

7. O desenvolvimento imobiliário também é complicado

xxvii. Todo o processo de autorização e aprovação de projetos de construção é muito complexo no
Brasil.  As licenças de instalação e alvarás de construção são necessárias para que o processo de
construção possa ter início e é necessário alvará de funcionamento para que uma edificação
possa ser ocupada.  Cada alvará ou licença de desenvo lvimento imobiliário implica um processo
de aprovação com múltiplas partes e múltiplos níveis que pode levar meses ou anos para ser
concluído.  Subseqüentemente à aquisição do terreno, o investidor precisa obter vários alvarás de
construção, inclusive licença de aprovação (visto de projeto), alvará de construção, habite-se,
licença de ocupação, aprovações sanitárias, licenças ambientais, certidões negativas e aceitações
de instituições municipais, estaduais e federais, bem como licenças e conexões de serviços
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públicos.  Em média, o processo completo pode se estender por mais de 30 semanas em São
Paulo e aproximadamente 28 semanas no Rio.

xxviii. Ao longo do processo, os investidores ficam freqüentemente incertos sobre se deram
atendimento a todas as exigências pertinentes.  Assim, as autoridades, em geral, recomendam que
despachantes locais auxiliem no atendimento de todas as exigências.  No caso de grandes
investidores, o custo de utilização de um despachante poderá ser pequeno, se comparado à
magnitude do investimento.  No entanto, no caso de investidores de pequeno e médio porte, usar
despachante em processos do gênero poderá lhes impor efetivamente um ônus.  Tanto grandes
como pequenos investidores entrevistados durante a missão de campo confirmaram que não era de
todo incomum recorrer a subornos a fim de agilizar os processos.  O governo portanto
possivelmente queira avaliar as recomendações a seguir:

• Assumir um sério compromisso com o planejamento de desenvolvimento
imobiliário estratégico no nível estadual com base em necessidades de
desenvolvimento nacional e regional em termos globais.  Os planos de zoneamento
locais, desse modo elaborados, não deveriam ficar sujeitos aos demorados processos
de aprovação do estado.  Deveriam fornecer orientação clara a investidores em
potencial que estiverem à busca de locais adequados.  Por conseqüência, a maior
parte dos projetos ficaria livre da necessidade da miríade de aprovações de
rezoneamento.

• Estimular o zoneamento de novas áreas  para uso industrial e comercial no nível
municipal garantindo, ao mesmo tempo, que os estudos necessários para
fundamentar os planos de zoneamento sejam realizados; e

• Estimular o desenvolvimento de parques industriais.  Os parques industriais são
atraentes na medida que proporcionam aos investidores pronto acesso a imóveis
industriais atendidos por serviços públicos, sem entraves burocráticos.
Freqüentemente proporcionam solução de curto a médio prazo a problemas de
desenvolvimento imobiliário bem como oportunidade de cooperação dos setores
público e privado.

8. A obtenção de autorizações ambientais é complicada, mas medidas vêm sendo
tomadas visando melhora do sistema.

xxix. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA é a
autarquia encarregada de licenças ambientais.  Ademais, tanto São Paulo como Rio de Janeiro
instituíram Agências Ambientais Estaduais que fornecem licenças ambientais e serviços de
fiscalização.  Essas agências coordenam suas atividades com o IBAMA, tendo desenvolvido uma
legislação ambiental que complementa as leis federais.  Ademais, o Município do Rio de Janeiro
está determinado a assumir um papel regional de autorização ambiental.

xxx. A construção, instalação, expansão e operação de qualquer empresa havida por potencial
fonte poluidora exige licença prévia que deve ser obtida junto à agência ambiental competente.  O
envolvimento de mais do que uma agência, especialmente em níveis diferentes da administração e o
grande número de regulamentos aumentam a complexidade do processo.  Os investidores têm de se
comunicar com diversas agências para o fim de obter as diferentes licenças que se complementam
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entre si.  Em geral, prevê-se o prazo máximo de seis meses entre a protocolização do pedido e seu
deferimento ou indeferimento – salvo nos casos em que houver uma Avaliação de Impacto
Ambiental – AIA e/ou exigência de audiência pública, quando se prevê o prazo máximo de 12
meses.

xxxi. O FIAS apóia integralmente os recentes esforços do Governo brasileiro no sentido de
racionalizar e integrar os sistemas ambientais nacionais como etapa importante da modernização do
sistema de autorizações ambientais.  Ao proceder desse modo, o Governo, em cooperação com os
estados, possivelmente queira também avaliar as recomendações a seguir:

Curto prazo:

• Esclarecer os papéis e responsabilidades das agências ambientais.  O governo
deveria esclarecer os papéis cabíveis às diversas agências nas esferas federal, estadual e
municipal do governo, no que respeita a controle e proteção ambientais, mediante
transferência de responsabilidade a determinados níveis administrativos com
atribuições claramente definidas.

• Fundir os pedidos de licenças ambientais, licença de instalação e licença final em
um único pedido.  Os pedidos de licenças ambientais, licenças de instalação e licença
de operação deveriam ser fundidos em um único pedido.  Nesse caso, o pedido de
licença de instalação, após a fiscalização final solicitada pelo investidor, seria
convertido em licença de operação definitiva.

Médio prazo:

• Fortalecer as instituições ambientais.  Essa medida auxiliaria a plena integração dos
serviços do IBAMA, FEEMA, CETESC e dos Departamentos da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente – SMA envolvidos no processo de concessão de licenças
ambientais.  O desenvolvimento da capacidade institucional teria por alvo também
modernizar a transparência e atribuições de responsabilidades pelos procedimentos de
autorizações ambientais.

9. O regime tributário é muito complexo e é alterado com demasiada freqüência

xxxii.  O regime tributário brasileiro é muito complexo.  Há alterações constantes de leis,
regulamentos e alíquotas de impostos.  Integra o regime tributário das pessoas jurídicas número
imenso de normas, além de processos na esfera administrativa e judicial.  O litígio entre autoridade
tributária/contribuinte que envolve a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo
proprietário é um exemplo das inúmeras inconsistências e alterações dos regulamentos de impostos.

xxxiii. Existem expressivas diferenças de capacitação administrativa entre os diversos municípios.
Essas diferenças acarretam um grave problema para os municípios menores de São Paulo e Rio de
Janeiro, que vêm atraindo investimentos de monta, já que eles não dispõem da capacitação para
administrar os processos fiscais de grandes empresas multinacionais que adotam técnicas fiscais
complexas.
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xxxiv. Em termos globais, a equipe do FIAS ficou impressionada com os esforços recentes de
racionalizar a administração de impostos, realizados pelas autoridades fiscais do Rio de Janeiro e de
São Paulo. Os dois Estados tomaram importantes medidas na racionalização dos processos de
reporte e de registro.  Sistemas informatizados foram introduzidos para fins de registro e de reporte
de impostos, no âmbito do programa de reforma administrativa.  Prevê-se que os aludidos sistemas
estejam plenamente funcionais e on line nos dois Estados brasileiros até o final de 2001.  Ademais,
a Administração de Impostos do Estado de São Paulo vem tomando medidas para fornecer mais
informações a investidores por meio de seu site na Internet (também em língua inglesa), conforme
as entrevistas que o FIAS realizou com seus representantes.  Trata-se de medida animadora,
constituindo sinal positivo de que as autoridades fiscais estão receptivas à crítica construtiva.  Para
reforçar essa linha de reformas, o relatório apresenta as seguintes recomendações:

Curto prazo:

• Continuar a racionalização dos processos de reporte e de observância.  É
animador observar os esforços em andamento das autoridades fiscais nacionais e
estaduais para adotar tecnologias de governo eletrônico visando incrementar a
eficácia dos sistemas de registro e de reporte.  Essas agências estão efetivamente
utilizando os programas do Banco Mundial e do BID para incrementar sua
capacitação administrativa.  Os esforços dos níveis federal e estadual deveriam ser
intensificados e estendidos a outros estados e municípios menos desenvolvidos.

• Prestar mais atenção à estabilidade tanto das normas como dos regulamentos
fiscais, bem como à forma como são aplicados.

Médio e longo prazo:

• Simplificar o regime tributário:  O regime tributário brasileiro é complexo.  A
maioria dos comentários dos investidores não aludiu tanto à carga tributária mas à
complexidade do regime, que aumenta o custo de administração e observância de
modo significativo.  Uma estrutura tributária ineficiente, complexa e sem transparência
pode desencorajar os investimentos estrangeiros, especialmente no caso de
investimentos mais sensíveis a custos, voltados à exportação.  Uma reforma completa
constituiria questão de reforma de políticas de longo prazo que o Governo talvez deseje
levar em conta para realizar em cooperação com o Banco Mundial e o FMI.  Uma
reforma do gênero pode contribuir para a melhoria do clima empresarial muito mais do
que pode enfraquecer o valor total das receitas públicas.

• Reforçar a capacitação institucional no nível municipal.  O Governo deveria
reforçar seus planos de incrementar a capacitação administrativa dos municípios de
modo a fornecer serviços eficientes de registro e observância fiscal ao número
crescente de investidores estrangeiros.  Isso pode ser conseguido por meio dos
programas de reforma administrativa em curso do Banco Mundial e do BID.

10. Os procedimentos de importação e exportação não são suficientemente rápidos

xxxv. Todas as questões de comércio exterior são geridas no nível federal principalmente por meio
do Ministério das Finanças e do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo.  A Secretaria
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de Comércio Exterior – SECEX é o principal órgão do Ministério do Comércio encarregado de
definir os regulamentos e controles das importações e exportações.  O Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SISCOMEX está quase integralmente informatizado e o subsistema de
exportações vem atualmente recebendo melhorias.

xxxvi. Um estudo realizado pela Câmara Americana de Comércio – AMCHAM revelou que os
prazos de entrega dos processos de liberação alfandegária, que deveriam ser breves e confiáveis, são
mais longos e mais variáveis do que seria desejável.  Trata-se de um dos importantes fatores que
poderiam prejudicar os esforços nacionais de exportação, já que os clientes internacionais dão
preferência a empresas que proporcionam entrega rápida e dentro do prazo.  Com base na análise da
AMCHAM, os prazos de processamento de importação e exportação poderiam ser reduzidos em até
45%, passando de 99 para 55 dias em média.  Reduzir o tempo de espera acarretaria maior controle
dos custos operacionais, na medida que viabilizaria a redução de procedimentos burocráticos, custos
de armazenamento e transporte, desgaste e custos financeiras por meio da limitação de estoques.
Estima-se que no tocante a um ciclo médio de produção e entrega de 120 dias, uma redução de 50%
do ciclo total de importação e exportação acarretaria a redução de 50% dos estoques atuais.  Isso
representaria significativa redução de custos para empresas exportadoras de grande e médio porte.
Portanto, o Governo talvez deseje levar em consideração a tomada das seguintes medidas:

• Tornar o sistema SISCOMEX mais universal e mais acessível.  O DECEX,
órgão encarregado da SISCOMEX, tem planos de revisar o subsistema de
exportações desta última.  Para assegurar o sucesso nessa frente, o Governo poderia
também incrementar a capacidade do atual sistema de informática de sorte a
processar o pagamento de todos os direitos alfandegários e impostos por meio de
transferências bancárias eletrônicas ou de utilização dos recursos de um fundo criado
para esse fim pelo importador.

• Prolongar o horário de expediente .  Outra medida que incrementaria a eficácia das
operações alfandegárias seria a prorrogação do expediente de trabalho nos pontos de
entrada das alfândegas, que passaria das atuais 8 horas por dia, cinco dias por
semana, para 24 horas por dia, sete dias por semana, de modo a evitar a retenção de
mercadorias nas alfândegas.

11. O registro e controle de câmbio vêm diminuindo de importância

xxxvii. Em julho de 2000, o lapso de tempo para expedição do Certificado de Registro de
investimento direto estrangeiro transferido para o Brasil variou de um ano e meio a dois anos
contados da protocolização do pedido de registro junto à delegacia regional de São Paulo.  Se o
pedido de registro tivesse sido apresentado no Rio de Janeiro, o prazo seria de dois a seis meses, ao
passo que levaria apenas algumas semanas, se apresentado em Curitiba, no Estado do Paraná, na
Região Sul do País.

xxxviii. No entanto, o Banco Central implementou um novo sistema de registro que, espera-se,
reduzirá significativamente o prazo de registro já que o novo sistema consiste em sistema de reporte
eletrônico com resultados imediatos.  Com o novo sistema eletrônico, o registro de investimento
direto estrangeiro consiste em mera declaração on line por meio do SISBACEN e na obtenção de
um número permanente do Banco Central.  As informações necessárias são prestadas por via
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eletrônica ao Banco Central, tendo por suporte documentos impressos, em via original, que devem
ser conservados em arquivo por cinco anos.

xxxix. O registro junto ao Banco Central é recomendável porque permite a subseqüente remessa do
capital inicial, lucros, dividendos e juros ao exterior, sem pagamento de imposto de retenção, seja de
15% seja de 25%.  Ademais, o registro assegura que haverá disponibilidade de câmbio à taxa mais
favorável do mercado comercial, para fins de remessa do capital e lucros ao exterior.  Além disso, o
comprovante de Registro junto ao Banco Central é um dentre os vários documentos exigidos para
obtenção do visto de residência permanente no caso de executivo(s) de empresa brasileira que tenha
sido a beneficiária do investimento estrangeiro.  Portanto, o Governo poderia considerar o que
segue:

Curto prazo:

• Desenvolver um sistema de troca de informações ou reduzir as exigências do
Banco Central no tocante a algumas das demais autorizações e aprovações.  O
Governo deverá realizar uma análise da ligação entre as exigências do registro do
Banco Central e as demais exigências de autorizações e aprovações.  Com base nas
constatações da análise, o Governo poderá avaliar o desenvolvimento de um sistema
de troca de informações eletrônico para agilizar o tempo de processamento das
autorizações e aprovações correlatas.

12. O estabelecimento de padrões poderia ser aperfeiçoado

xl. Os poderes de impor padrões técnicos são conferidos exclusivamente ao INMETRO.  Esse
procedimento está alinhado com as modernas práticas que visam evitar duplicidade indevida de
esforços por parte de entidades distintas cujas esferas de competência possam se sobrepor.  O
sistema estabelece também uma rigorosa separação entre a autoridade que supervisiona a
implementação dos padrões e o organismo que efetivamente emite certificados, a fim de garantir
que cada um dos produtos se enquadre nos padrões.

xli. Um aspecto acerca do atual sistema de emissão de Certidão de Cumprimento que gera
preocupação consiste no fato de que o comitê técnico do órgão certificador (ou seja, a última etapa
do processo de certificação) inclui representantes de associações que fabricam produtos similares.
Essa situação poderia potencialmente acarretar a não certificação de produto similar ou idêntico
oriundo do exterior que seja concorrente de produto já fabricado no Brasil por empresa baseada no
País.

xlii. Ademais, como não existe organismo central que enumere os itens exatos que exigem
registro prévio, será necessário verificar junto a cada órgão público, visitando o respectivo site
redigido em língua portuguesa, a fim de se obter a informação.  Os investidores sugerem que nas
empresas que exijam entrega no sistema just-in-time, a falta de informações de fácil acesso sobre
exigências de padronização poderia acarretar atrasos e aumento de custos operacionais.  Portanto, o
Governo talvez deseje proceder como segue:
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• Rever o envolvimento dos representantes do setor privado do mesmo setor
econômico no comitê de certificação;

• Publicar e disponibilizar em site da Internet – também em outros idiomas, além
do português – uma única lista de todos os produtos que devem ser registrados
junto ao órgão público competente antes que possam ser fabricados, importados ou
comercializados no Brasil.  Essa providência evitaria situações infelizes que ocorrem
atualmente, quando produtos chegam aos portos de entrada brasileiros sem o
necessário registro de produto, e ficam retidos até que as devidas licenças e registros
sejam efetivamente obtidos.

13. A regulamentação dos direitos de propriedade intelectual vem se
aperfeiçoando, mas os elementos do processo são lentos ou frágeis

xliii. Os registros e/ou proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil constituem
atribuição exclusiva da esfera federal.  Os registros de marcas, patentes, desenhos industriais,
contratos de licença, bem como contratos de franquia e de transferência de tecnologia são todos
processados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, localizado no Rio de Janeiro.
Os contratos de licença, assistência técnica e transferência de tecnologia exigem também registro
junto ao Banco Central, depois que o INPI aprovar a “fatura” ou contrato subjacente.

xliv. As leis brasileiras em vigor que disciplinam a propriedade intelectual estão em sua maior parte
de acordo com os padrões internacionais.  O Brasil é parte formal da maioria dos acordos e
organizações internacionais de proteção dos direitos de propriedade intelectual.  A legislação
brasileira sobre propriedade industrial tais como marcas, patentes e modelos de utilidade, bem como
desenhos industriais, e a lei de direitos autorais do País foram atualizadas nos últimos anos.

xlv. Uma das principais queixas dos investidores é de que o INPI é em geral lento no
processamento dos pedidos de registro de marcas, patentes e desenhos industriais.  Por exemplo, a
concessão de patentes e o registro de modelos de utilidade levam em média cinco anos, o registro de
marcas leva em média dois anos e mesmo o registro de desenhos industriais (em que nenhum
exame formal é realizado internamente por funcionários do INPI) pode levar até um ano para ser
processado.  A situação contrasta fortemente com uma série de outros países em que os pedidos
são processados de modo significativamente mais ágil.  Nos Estados Unidos, por exemplo, em
1998, foram depositados junto ao Departamento de Marcas e Patentes 151.024 pedidos de
patente que estavam sujeitos a exames a ser realizados internamente.  Mesmo assim, as patentes
foram concedidas em dois anos, em média.  O INPI, por outro lado, recebeu 14.480 pedidos de
patente no mesmo ano e a média de espera para concessão da patente foi de cinco anos.  A fim
de aumentar a eficiência dos procedimentos de registro e observância associados a DPI (Direitos
de Propriedade Intelectual) o Governo talvez deseje levar em conta as seguintes recomendações
de curto e médio prazo:

Curto-prazo :

• Incrementar a capacidade de exame.  A fim de solucionar a grave demora
atualmente constatada para concessão de patentes, registro de modelos de utilidade e
registro de marcas, o INPI precisaria contratar mais analistas para examinar pedidos de
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marcas e patentes.  Uma segunda possibilidade seria a adoção do modelo
implementado no Chile, por exemplo, país em que o exame de pedidos de patentes é
terceirizado pelo governo a analistas externos do setor privado, normalmente
vinculados a universidades locais.  Por fim, o INPI poderia adotar um sistema de
análise misto, em que os pedidos de patentes ou marcas que tenham sido concedidos
ou aprovados em países como os Estados Unidos da América ou países da União
Européia – que dispõem de procedimentos para realização de exames internos muito
profissionais e de alta qualidade – poderiam ser analisados em processo bastante
simplificado e agilizado (talvez com utilização de analistas externos), enquanto os
pedidos apresentados pela primeira vez seriam processados pelo INPI internamente.

Médio Prazo:

• Abolir exigências de aprovação para contratos de transferência de tecnologia,
franquia e de licenciamento. O Brasil deveria considerar a possibilidade de integrar
uma tendência internacional que já inclui as economias mais dinâmicas do Hemisfério
Ocidental.  De fato, o País poderia até adotar o modelo do Chile, abolindo de vez o
registro de contratos de licenciamento, ou proceder como o México, onde os contratos
de transferência de tecnologia deixaram de exigir registro e aprovação oficiais.

Prioridades e recomendações para reforma

xlvi. Eliminar a burocracia contraproducente e racionalizar certos procedimentos administrativos
são medidas cruciais para redução do custo dos investimentos, do risco e da incerteza, e tornariam a
economia brasileira mais competitiva no mundo globalizado.  As providências necessárias para
eliminar barreiras administrativas em geral não são dispendiosas em termos financeiros, mas
envolvem a tarefa muito mais árdua de subverter pensamentos arraigados que prevalecem entre
representantes governamentais.

Xlvii. Constitui desafio estabelecer prioridades entre as muitas áreas que exigem mudanças de
políticas e de procedimentos (Vide a Tabela I da qual consta um resumo das recomendações-chave
deste relatório).  Por exemplo, os procedimentos de importação e exportação têm extrema
importância para exportadores ou produtores que dependem de materiais importados.  No caso de
operações com produtos químicos, lidar com um processo de autorizações ambientais com menos
entraves constituiria prioridade máxima.  E as empresas de telecomunicações estão altamente
interessadas em um processo de concessão de licenças de trabalho mais flexível que lhes permitisse
trazer ao País o técnicos para trabalhos de curto prazo tão necessários a suas operações.  Este
relatório elenca muitas recomendações e áreas que precisam de reforma, nem todas de igual
importância.  Ademais, algumas recomendações, tais como as atinentes à reforma fiscal, levariam
mais tempo para projeto e implementação, e comportariam medidas interinas em paralelo para
melhoria das condições.  Outras, como as que respeitam à racionalização das exigências de registro
de empresas, podem ser implementadas com relativas rapidez e facilidade.

xlviii. À vista da complexa agenda que aguarda o governo brasileiro para enfrentar as barreiras
administrativas aos investimentos, o FIAS propõe as seguintes áreas de prioridade para a adoção de
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medidas a curto prazo.  No entanto, a constituição de um comitê de alto nível, composto inclusive
de membros das respectivas agências governamentais, do setor privado e de associações de
investidores configura medida crítica para estabelecer prioridades comuns e plano de ação
vinculado a um cronograma.  As áreas de prioridade propostas são as seguintes:

• Eliminar excesso de autorizações e duplicidade de aprovações e vistorias.  A
questão é particularmente problemática nos procedimentos de desenvolvimento
imobiliário, vistos e de confluência entre vários órgãos de exigências cruzadas de
documentos, para expedição de diferentes licenças e autorizações.  O texto do
relatório trata individualmente dos principais desafios que se apresentam em cada
área e as recomendações são elaboradas de acordo com circunstâncias específicas.
No entanto, como diretriz geral, as medidas governamentais em cada área deveriam
ter em mira o seguinte:

Ø Eliminar superposição de competências legais e organizacionais e esclarecer os
papéis das diversas agências governamentais nos processos de aprovação e
vistoria;

Ø Racionalizar procedimentos e eliminar etapas desnecessárias ou em duplicidade
e exigências de apresentação de documentos;

Ø Migrar de um sistema de controles e aprovações “pré-triagem”, para sistema de
exigência de cumprimento “pós-monitoramento”.

• Mudar o regime fiscal das pessoas jurídicas.  A complexidade do ordenamento
tributário é o denominador comum das críticas dos investidores.  O FIAS insiste
que o governo deve estudar a realização de análise completa de opções para reforma
do atual regime fiscal das pessoas jurídicas, incluindo avaliação do impacto nas
receitas públicas, os efetivos ônus fiscais das diversas opções de políticas e análise
da relação custo-benefício de incentivos. Deverá ser desenvolvida uma linha de ação
que vá ao encontro dos muitos objetivos de um ordenamento tributário eficaz,
inclusive arrecadação de receitas, isonomia e ausência de distorções, facilidade de
administração e de cumprimento e imposição de ônus competitivos e aceitáveis aos
investidores.

• Uma reforma abrangente levará tempo para ser projetada e implementada.  A curto e
médio prazo até implementação da reforma, o FIAS recomenda que o governo
concentre esforços em questões fiscais prioritárias específicas que oferecem
problemas aos investidores, procedendo, inclusive, às seguintes medidas: i)
introduzir mecanismos para refletir condições de mercado no ordenamento
tributário; e ii) aumentar a transparência da legislação fiscal, interpretando casos
críticos e termos gerais de leis e regulamentos, e publicando pareceres formais
acerca das interpretações.

Medidas são necessárias para melhoria da situação

xlix. Este relatório tem por objetivo apresentar um ponto de partida, apontando a necessidade de
uma gama de reformas administrativas e no nível de elaboração de políticas.  Sinaliza também para
áreas que precisam de análise ulterior e de assistência técnica adicional.  O desafio consiste em
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desenvolver uma agenda para implementar mudanças efetivas, partindo das muitas reformas
legislativas e administrativas já em curso, e criando o impulso para desencadear um processo
sustentado de melhoria do ambiente de investimentos.

l. O compromisso do governo é necessário em todos os níveis: federal, estadual e municipal.
E a estrutura da agenda de mudanças deverá incluir a participação e os comentários de agentes dos
setores público e privado, bem como da comunidade de fomento internacional, que fornece
assistência técnica e recursos para dar suporte a reformas no Brasil.

li. A estrutura das mudanças sustentáveis e do fortalecimento do ambiente de investimentos
por meio de reforma procedimental e institucional exige uma série de elementos básicos,
compreendendo o quanto segue:

• Defensores com compromisso, credibilidade e autoridade para desenvolver
visão e galvanizar ação.  As escolhas para organização da liderança incluem
atribuição de responsabilidade aos líderes adequados nos níveis federal e estadual,
ou constituição de comitê ministerial com representantes dos governos federal e
estadual, possivelmente oriundos do Gabinete do Presidente.

• Uma estrutura institucional para a agenda de mudanças.  A elaboração da
agenda de mudanças deverá ser ancorada e coordenada pelos níveis federal e
estadual.  Um pequeno comitê poderia ser constituído no nível federal com
representantes de cada estado.  O comitê incluiria também membros das agências de
promoção de investimentos nacionais e estaduais.  O comitê serviria de ponto focal
da agenda de mudanças, com responsabilidade especificamente atribuída de
promover reformas e advogar por elas em cooperação com as agências competentes.
Os membros do comitê constituiriam o núcleo da equipe de implementação,
estabelecendo plano de ação com base na consulta aos agentes, coordenando as
atividades estaduais, empresariais e institucionais, coordenando as contribuições de
fontes de fomento e ajudando a identificar recursos complementares para
implementação;

• Instrumentos de monitoramento e avaliação.  O Estudo apresenta os comentários
iniciais e o ponto de partida da análise sistemática e periódica do ambiente de
investimentos no Brasil.  Este estudo deveria ser estendido aos estados menos
desenvolvidos do País.  Ademais, uma pesquisa periódica sobre a percepção dos
investidores deveria ser desenvolvida e implementada a fim de fornecer dados para
a agenda de reformas e desenvolvimento de uma estratégia de promoção de FDI
voltados à exportação no Brasil.  Outra ferramenta que poderá ser utilizada para
análise do ambiente de investimentos e identificação de áreas a serem aperfeiçoadas
é o Levantamento de Custos Regulatórios e Administrativos.  O levantamento
inicial forneceria o parâmetro contra o qual os avanços poderiam ser mensurados
pelos levantamentos subseqüentes.  Pesquisas de serviços a clientes também
deveriam ser implementadas visando incrementar a qualidade dos serviços prestados
pelas várias agências governamentais.  A fim de aumentar a confiabilidade e
utilidade dessas pesquisas para empregados e clientes, seus resultados deverão ser
divulgados, e prêmios de reconhecimento por serviços prestados deverão ser
conferidos a empregados que se destacarem.
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• Processo de consulta entre os agentes dos setores público e privado.  É
necessário para assegurar a pertinência das medidas propostas e a integridade do
processo.  Forneceria também mecanismo de feedback  continuado para avaliar as
melhorias e redirecionar esforços.

• Recursos para o desenvolvimento e implementação de capacitação.
compromisso e os esforços voltados à efetivação das mudanças exigem recursos. É
essencial que as agências encarregadas das reformas recebam suporte técnico e
financeiro adequado para viabilizar sua realização.
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Tabela I. Resumo das Recomendações Prioritárias
Asunto Recomendações Federal State Municipal Imple-

Menta-ção3

Flexibilizar o sistema de licença de trabalho CP
Entrada de Pessoal

Eliminar o envolvimento do INPI no processo de licença CP
Mão-de-obra local Descentralizar a Justiça do Trabalho do País LP

Reduzir excesso de documentos exigidos CP
Desenvolver sistema de número único de identificação de empresas CPConstituição de

Sociedade
Processar todos os registros da empresa nas Juntas Comerciais dos Estados

MP

Fundir o processo de registro da empresa e registro fiscal em um só registro MP
Inscrição Fiscal Eliminar a exigência de apresentação dos mesmos documentos nos níveis

federal, estadual e municipal
CP

Desenvolver política de incentivo a investimentos de âmbito nacional MPIncentivos a
Investimentos Estabelecer sistema de central de informações CP

Avaliação de toda a estrutura administrativa de propriedade imobiliária e
transferência de imóveis

CP

Reprojetar o planejamento de espaço e o processo de rezoneamento MPAquisição
Imobiliária

Desenvolver programa de levantamento imobiliário (eletrônico)
LP

Assumir sério compromisso com o planejamento de desenvolvimento
imobiliário estratégico

CP

Estimular zoneamento de mais terras para uso industrial e comercial
CPDesenvolvimento

Imobiliário

Estimular o desenvolvimento de parques industriais CP
Fortalecer a capacitação das instituições ambientais MP
Esclarecer os papéis e responsabilidades das autoridades nacionais, estaduais e
municipais no tocante a autorizações ambientais

CPAutorizações
Ambientais

Fundir os requerimentos para obtenção de licenças ambientais, licença de
instalação e licença final em um só requerimento

CP

Reporte Fiscal Continuar a racionalização dos processos de reporte e de observância CP

                                                
3 CP = Curto Prazo, MP= Médio Prazo, LP= Longo Prazo
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Asunto Recomendações Federal State Municipal Imple-
Menta-ção3

Fortalecer a capacitação administrativa no nível municipal MP
Simplificar o ordenamento tributário LP

Incrementar a estabilidade da legislação fiscal
CP

Tornar o sistema SISCOMEX mais universal e mais acessível CPImportação e
Exportação Prolongar o expediente de trabalho CP

Desenvolver um sistema de troca de informações entre o Banco Central do
Brasil e demais órgãos públicos

MPRegistro no Banco
Central

Continuar a liberalização dos controles de câmbio LP
Rever a participação no comitê de certificação de representantes do setor
privado do mesmo segmento econômico

CP
Padrões

Publicar lista clara de todos os produtos que devam ser registrados CP
Incrementar a capacidade de exame do INPI CP

Direitos de
Propriedade
Intelectual

Abolir exigências de aprovação de contratos de transferência de tecnologia,
franquia e de licença

MP



1

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1. Em março de 2000, o Governo do Brasil solicitou ao FIAS que realizasse um estudo
dividido em duas partes sobre o tema Impedimentos Jurídicos, Políticos e Administrativos ao
Investimento Direto Estrangeiro (FDI) no Brasil.  A solicitação foi formulada pelo Ministério das
Relações Exteriores, no âmbito de seu papel de promotor do ingresso de FDI.  Dentro dessa
perspectiva, o volume 1 deste estudo examina o arcabouço da estrutura política e jurídica, e o papel
de promoção de investimentos (Vide Apêndice A do qual consta sumário executivo).  O Volume 2
explora pormenorizadamente os processos administrativos que o investidor deverá seguir para
constituir uma empresa e operá-la no Brasil, focalizando os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Para consecução de seu objetivo, o estudo adota metodologia padronizada de análise do ambiente
administrativo para investimentos diretos estrangeiros no País.  Dessa forma, o estudo examina
detalhadamente os procedimentos que o investidor deverá observar a fim de constituir e operar
empresa no Brasil hoje.

A. Por que estudar Barreiras Administrativas aos Investimentos?

2. As barreiras administrativas podem fazer a diferença entre um local atraente a investimentos
e outro que não seja competitivo.  Muitos governos buscam ciosamente elaborar políticas de
incentivo para atrair investimentos.  No entanto, processos administrativos complicados e morosos
estão entre os mais importantes desestímulos ao investimento, podendo espantar investidores apesar
de outras características atraentes do país como local de investimentos.  A demora de algumas
semanas em cada um dos órgãos públicos pode parecer minimamente importante ao Chefe do órgão
em questão, mas pode custar centenas de milhares de dólares ao investidor em perda de receita.

3. Nos anos recentes, houve crescente reconhecimento em todo o mundo da necessidade de
reformas administrativas voltadas a introduzir melhorias nas estruturas de governo, nos
procedimentos administrativos e na capacitação dos principais órgãos executivos.  Diversos
governos que reconhecem a necessidade de tratar dessas questões realizaram recentemente estudos
acerca de barreiras administrativas.  Essas análises estudam o processo de investimentos a que o
investidor típico é submetido (ou seja, registro da empresa, obtenção de número de inscrição fiscal,
acesso a imóveis, obtenção de autorizações de desenvolvimento imobiliário, obtenção de licenças de
trabalho para expatriados, importação de maquinário e equipamentos, e assim por diante).  Um dos
principais resultados que esses estudos tentaram lograr foi a conscientização do público acerca de
como, em termos globais, esses procedimentos afetam os investidores, a identificação de gargalos e
principais problemas e a proposição de esforços de reformas direcionados.

4. Identificar os problemas e sugerir melhorias constitui tão-somente o primeiro passo no
processo que envolve todos os principais agentes dos setores público e privado.  Elas lograrão
sucesso apenas se também servirem de plataforma para criação de consenso.  Por meio de estudos
sobre barreiras administrativas aos investimentos, os órgãos públicos que tratam com investidores,
em tese, compreenderiam melhor as necessidades e exigências do setor privado, e seriam
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estimulados a considerar como suas práticas podem se tornar mais eficazes, flexíveis e voltadas à
prestação de seus serviços.

5. Nesse ínterim, preocupações públicas legítimas, tais como proteção ambiental, saúde e
segurança públicas, direitos e interesses do consumidor estariam melhor salvaguardados por meio
do estabelecimento de regras e padrões claros, procedimentos operacionais racionalizados, e órgãos
executivos mais habilitados que disponham de pessoal treinado e equipamentos atualizados.  Em
resumo, o objetivo final é estimular os investimentos facilitando o cotidiano dos investidores, e ao
mesmo tempo tornando o governo mais eficiente e mais eficaz.

B. Por que estudar Procedimentos Administrativos no Brasil: Visão Geral

6. Desde a crise financeira de janeiro de 1999, o Brasil continuou a fazer, de forma bem
sucedida, progressos no tocante a seu ajuste macroeconômico e reformas estruturais.  Conforme
explanação pormenorizada constante do Volume 1 deste estudo, o Brasil tem sido um ímã de FDI
desde a implementação do Plano Real, e, de fato, nos últimos 50 anos.  O País recebeu 40% da
totalidade de FDI destinado à América Latina e Caribe, ao longo dos últimos dois anos.  Estima-se
que essa posição seja mantida, apesar do previsível declínio das entradas de FDI que devem passar
para a faixa de aproximadamente US$ 18 – US$ 20 bilhões em virtude de menor volume de FDI em
operações de privatização.4

7. O fato de que o Brasil venha recebendo tanto FDI parece indício bastante de que não
existem problemas graves com o clima de investimentos ou, no mínimo, de que não há necessidade
de que o governo se preocupe demais em o aperfeiçoar.  Os enormes volumes de ingressos de FDI,
entretanto, não contam a história toda.  Tanto as empresas receptoras de investimento de capital
estrangeiro como as empresas com capital nacional que atuam no Brasil estão precariamente
integradas na economia globalizante.  As exportações como parcela da produção da indústria
brasileira são muito baixas – metade do nível atingido na China e na Índia, e um quinto do nível do
México.  O Brasil tem ficado para trás e não está se beneficiando integralmente de maior
participação no comércio mundial de primeira linha.  O fato de que algumas exportações brasileiras
sejam muito sofisticadas demonstra que muito mais poderia ser alcançado, ao mesmo tempo que
tende a cegar as pessoas para o fato de que as exportações representam percentual ínfimo do
produto nacional.

8. Os aperfeiçoamentos para diminuir a complexidade do ambiente regulatório e
administrativo poderiam aumentar o FDI voltado à exportação, especialmente exportações de alta
tecnologia e de valor estratégico.  A escolha de países como locais de fabricação desses produtos é
mais sensível a custos de investimentos, a margens menores bem como a procedimentos
administrativos que dificultam respostas imediatas e que aumentam os riscos.  Dado que as
atividades de atendimento regulatório consomem cerca de 7,6% do tempo administrativo das
empresas brasileiras, comparados a 4,1%, em média, na região, e que classificam o Brasil como
detentor do segundo maior percentual da região, depois do Haiti, 5 fica claro que o Brasil precisa

                                                
4 Economist Intelligence Unit - EIU, “World Investment Prospects” (Perspectivas de Investimentos Mundiais),
2001, Nova York.
5 Banco Mundial, “World Business Environment Survey” (“Pesquisa do Ambiente empresarial Mundial”), 2000
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melhorar seus procedimentos administrativos de modo a incrementar sua competitividade de custos
para todos os investidores, tanto estrangeiros como nacionais.

9. A sustentabilidade da atual posição do País como maior recipiente de FDI na região exige
não apenas políticas macroeconômicas sólidas mas também a transformação do clima empresarial
do Brasil, que deverá se tornar mais ágil, flexível e receptivo a negócios.  Diante do declínio, a
longo prazo, das oportunidades de atrair FDI ligado a privatização, um ambiente empresarial melhor
constituirá o principal elemento de competitividade do Brasil para atrair FDI – especialmente
investimentos voltados à exportação.

10. Um registro mais amplo sugere que o governo escuta a comunidade empresarial e com
freqüência ajustou suas políticas de modo a atender a essas preocupações.  Um dos mais notórios
exemplos dessa dinâmica é o trabalho datado do início e meados da década de 1990 do “Comitê de
Investimentos Estrangeiros” da Câmara Americana.  O comitê compilou uma relação de críticas e
sugestões em um documento descrito como tendo vários centímetros de espessura.  O mesmo
comitê sugeriu que as questões não solucionadas remanescentes ocupariam apenas poucas páginas
hoje.

11. Os esforços do País (nos níveis federal e estadual) de aperfeiçoar a administração das
atividades negociais também ficaram evidentes durante a missão do FIAS.  Os órgãos federais e
estaduais encarregados de investimentos e de procedimentos operacionais mostraram-se ciosos por
melhorar seus serviços.  Por exemplo, o Banco Central recentemente inaugurou um novo registro
eletrônico de entradas e saídas de capital que, segundo previsto, eliminará as longas demoras que
freqüentemente ocorreram na aprovação de transações do gênero.  O sistema foi projetado
conjuntamente pelo governo e pelo setor privado, e financiado tão-somente pelo setor privado.

12. Não obstante, existe uma série de desafios a serem superados a fim de aumentar a eficiência
do ambiente empresarial no Brasil.  No final de 1999, o Banco Mundial, em cooperação com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, realizou uma pesquisa sobre Ambiente
empresarial envolvendo cerca de 200 empresas.6   A pesquisa, conhecida como Pesquisa sobre o
Ambiente Empresarial Mundial, visava analisar o modo como a qualidade das instituições públicas,
políticas, fiscalização, e serviços pode impedir ou favorecer o desenvolvimento do setor privado.  A
Figura I.1 resume as principais constatações dessa pesquisa e compara o Brasil aos demais países na
região.

                                                
6 World Economic Forum (Fórum Econômico Mundial), “Global Competitiveness Report” (Relatório de
Competitividade Global), Nova York, 2000
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Figura I.1 Limitações à atividade negocial: o Brasil Comparado à Região7

13. No curso da pesquisa, os investidores sugeriram que os impostos e a legislação lideram as
limitações.  Em seguida, vêm a instabilidade e incerteza políticas.  Comparando-se o Brasil à média
de 20 países da América Latina e Caribe, fica claro que impostos e legislação, assim como
instabilidade política se destacam, com base na pontuação média dos países em questão.  Entre
impostos e legislação, os altos impostos impõem o maior empecilho.  A legislação fiscal classifica-
se em segundo lugar e a legislação trabalhista, em terceiro, seguidas da legislação comercial e
alfandegária, já estas na condição de limitações de menor monta.  Com base na pesquisa, três dos
motivos por que a legislação é vista como onerosa no Brasil são os seguintes: em primeiro lugar,
toma tempo; em segundo lugar, muda freqüentemente sem aviso prévio à comunidade empresarial;
e, em terceiro, as interpretações da legislação são inconsistentes.  A observância regulatória
consome em média 7,6% do tempo administrativo das empresas brasileiras.  Trata-se de índice alto,
se comparado à média regional de 4,1%, e coloca o Brasil em segundo lugar, superado apenas pelo
Haiti.8  Ademais, a interpretação da legislação era havida por inconsistente e imprevisível, fazendo
do Brasil o último colocado na região.  Isso sugere que a administração da legislação constitui
importante impedimento aos investimentos.  A Tabela I.1 apresenta um resumo dos resultados da
pesquisa de acordo com o porte e setor de atuação das empresas pesquisadas.

                                                
7 Média: média de 20 países da América Latina e Caribe.
8 Banco Mundial, “World Business Environment Survey” (“Pesquisa do Ambiente empresarial Mundial”), 2000

 

  

0   0.5   1   1.5   2   2.5   3   3.5   4   

InstabilidadePolíti  

Impostos e Legislação   

CrimesUrban
 

  

Inflação   

Finanças   

Taxa deCâmbio   

Corrupção  

Crime
 

  
   Práticas 
Anticonco

 

Infra-estrutura  

Judiciário  

Average of 20 LAC countries   Chile    Brazil   Argentina   



5

Tabela I.1 Limitações Regulatórias de acordo com o Porte e Setor de Atuação

(Escala: 1 = obstáculo de menor monta, 4 = obstáculo de maior monta)

Limitações Regulatórias às Empresas
Brasileiras

Pequenas Médias Grandes Setor
Industrial

Serviços/Comércio Overall

Altos Impostos 3,83 3,91 3,73 3,97 3,84 3.88
Legislação Trabalhista 3,27 3,53 3,33 3,50 3,45 3.46
Legislação Fiscal/Administração 3,37 3,53 3,20 3,58 3,40 3.46
Licenças Empresariais 2,60 2,80 2,57 2,72 2,74 2.74
Legislação Aduaneira /Comércio
Exterior

2,15 2,74 2,48 3,00 2,45 2.61

Legislação Cambial/Monetária 2,08 2,61 2,41 2,53 2,50 2.51
Legislação Ambiental 2,50 2,37 2,10 2,59 2,25 2.35
Legislação de Incêndio, Segurança 2,23 2,19 2,10 2,19 2,18 2.18

14. O Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial – FEM classifica o
Brasil em 46º lugar dentre 59 países no tocante a tempo administrativo gasto com burocracia
governamental.  Também atribui ao Brasil classificação consistentemente mais baixa do que a de
seus concorrentes de maior porte em muitos componentes de competitividade, de cunho regulatório
e administrativo.9  A pesquisa do FEM cobriu 4.000 empresas e conferiu ao Brasil o 48º lugar
dentre 59 países em termos de regulamentações onerosas.10  O relatório também conferiu ao País o
46º lugar em condições administrativas para novas empresas, sugerindo que procedimentos
administrativos constituem importante obstáculo ao início de operações de novas empresas.  De
modo semelhante, as Business Environment Rankings (Classificações do Ambiente Empresarial) da
EIU posiciona o Brasil em 55º lugar dentre 60 países no tocante a impostos e em 53º lugar, no
tocante a comércio exterior e controles de câmbio.11  Pesquisa recente da PriceWaterhouseCoopers
(PWC) sobre o impacto da opacidade das entradas de FDI qualifica o impacto de um ambiente
empresarial complexo no FDI com base em pesquisa de 35 países.12  Nesta pesquisa, o Brasil detém
o terceiro pior fator de opacidade dentre 8 países da região.  A PWC estima que o Brasil poderia
aumentar suas entradas de FDI de US$ 30 bilhões para US$ 40 bilhões anualmente, se conseguisse
reduzir sua opacidade até os valores de referência representados pelo Reino Unido, Estados Unidos,
Chile e Cingapura.13

15. Questões que afetam negativamente a condução dos negócios no Brasil são freqüentemente
designadas em conjunto Custo Brasil.  A expressão refere-se a uma ampla série de problemas
estudados pormenorizadamente que tornam mais oneroso e arriscado operar uma empresa no Brasil.
Entre esses fatores encontram-se: altos custos trabalhistas, com encargos sociais que alcançam até

                                                
9 Pediu-se aos investidores que classificassem os obstáculos em escala de quatro, na qual 1 = nenhum obstáculo e 4
= obstáculo de grande monta.
10 Classificação mais baixa significa menor competitividade
11 Economist Intelligence Unit - EIU , “World Investment Prospects”, 2001, Nova York.  Classificação mais alta
significa maior competitividade
12 A opacidade é definida como a ausência de práticas claras, precisas, formais, facilmente inteligíveis, e
amplamente aceitas no palco principal, em que se encontram as empresas, o setor financeiro e o governo.
13 PriceWaterhouseCoopers, “Investigação dos Custos da Opacidade: Desestímulo ao Investimento Estrangeiro
Direto 2001 - www.opacity.index.com
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100% dos salários; práticas ineficientes e ultrapassadas em vários setores do sistema burocrático;
corrupção em larga escala; determinados vestígios de protecionismo em áreas tais como propriedade
intelectual, transferência de tecnologia e licenças de trabalho; a fragilidade da infra-estrutura do País
e principalmente dos portos; uma estrutura regulatória ainda em desenvolvimento e nem sempre
transparente que afeta setores da economia de serviços recentemente privatizados; fragilidade dos
sistemas de execução de contratos e de solução de litígios; e criminalidade violenta e persistente.

16. Em resumo, existem desafios no ambiente empresarial do Brasil.  Embora não existam
impedimentos incontornáveis aos investimentos estrangeiros já que o mercado interno é muito
atraente, captar investimentos voltados a exportação exigiria um ambiente empresarial mais
convidativo.  Dado que o governo brasileiro vem dando prosseguimento a seus esforços de reforma
administrativa nos níveis federal, estadual e municipal, as reformas poderão ser intensificadas de
modo a criar um ambiente empresarial mais proveitoso.  De acordo com essa agenda, o FIAS
gostaria de apresentar algumas observações de caráter genérico sobre as limitações de coordenação
nos diversos níveis do governo, entre o governo e o setor privado, e o fornecimento de informações
procedimentais a investidores em potencial.  O aperfeiçoamento dos três não deveria apresentar
dificuldade grande demais, nem ser por demais oneroso, mas poderia oferecer formas de
aperfeiçoamento do ambiente de investimentos com razoável rapidez:

• Incrementar cooperação e estimular maior diálogo em todos os níveis do governo
e do setor privado. A coordenação e colaboração institucionais parecem igualmente
frágeis no Brasil.  A afirmação aplicou-se a muitas das áreas sob investigação, fossem
questões envolvendo imóveis e construção no nível estadual e municipal, questões de
imigração em nível nacional, fosse o caso mais simples de vários números diferentes de
identificação de empresas em todos os níveis administrativos.  Parece haver poucos
grupos ou fóruns de trabalho, em que os órgãos públicos se reúnam entre si ou com o
setor privado.  O Governo do Brasil e os governos estaduais precisam estimular novos
mecanismos para construir melhores vínculos de trabalho.

• É muito útil receber comentários dos “agentes” interessados (ou seja, pessoas
envolvidas nas reformas e afetadas por elas) para desenvolvimento da legislação e
procedimentos mais detalhados que regem a implementação das reformas.  Em
especial, representantes da comunidade empresarial deverão ajudar a estabelecer
prioridades para reformas, e fornecer feedback acerca de seu êxito (ou seja, se estão
tendo o impacto desejado).

• Aumentar o fornecimento de informações tanto a investidores nacionais como
estrangeiros, elaborando guias oficiais abrangentes de procedimentos e legislação de
investimento, nos níveis nacional e estadual.  A publicação de guias detalhados de
procedimentos e legislação de investimentos seria de grande utilidade para o
aperfeiçoamento do ambiente de investimentos no Brasil, já que indicaria as exigências
e as expectativas das repartições públicas e companhias prestadoras de serviços
públicos de um lado e dos investidores, de outro.

• Melhorar o acesso a documentos legais traduzidos.  Embora alguns dos principais
diplomas legais do Brasil tenham sido traduzidos para outros idiomas, eles não foram
amplamente disponibilizados.  O Governo poderia acrescentar as traduções à
impressionante quantidade de documentos legais do País, redigidos em português, que
já está na Internet.
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17. É de se notar que o estudo se focou nos dois Estados mais importantes do Brasil: São Paulo
e Rio de Janeiro.  Este estudo não teve em mira os Estados menos desenvolvidos que poderiam ser
atraentes ao FDI ou que poderiam potencialmente constituir plataformas de exportação de alto
calibre, mas não consegue efetivar seu potencial em razão de procedimentos administrativos
proibitivos.  Portanto, talvez o governo deseje expandir o horizonte das barreiras administrativas de
modo a abranger estudos de investimentos voltados para estados menos desenvolvidos com
potencial para explorar suas diferenças e áreas prioritárias de reforma.

C. A Estrutura do Estudo

18. As providências necessárias à eliminação das barreiras administrativas aos FDI envolvem a
árdua tarefa de mudar o pensamento profundamente enraizado reinante entre representantes de
governo bem como rígidas estruturas institucionais.  Ao mesmo tempo, muitos problemas se devem
a uma ausência facilmente reparável de diálogo entre as repartições públicas, e com a comunidade
de investidores, problemas esses que são menos intratáveis do que parecem.  Dentro dessa
perspectiva, o objetivo deste estudo é tríplice:

• Desenvolver um guia abrangente para os procedimentos de investimentos no Brasil
(São Paulo e Rio de Janeiro no nível estadual, sempre que houver diferenças no nível
estadual), fornecendo orientação detalhada passo-a-passo de todas as exigências sobre
apresentação de requerimentos que o investidor deverá preencher, a fim de que se torne
plenamente operacional;

• Identificar as demoras, ineficiências e demais problemas existentes associados a
procedimentos de investimentos e legislação comercial de rotina, e apresentar
recomendações sobre a melhor forma de aperfeiçoamento dos mesmos; e

• Estabelecer comparação com outros países com os quais possa concorrer para atrair
investimentos, sempre que possível.

19. Diversamente dos guias de investimentos em geral, que representam retrato de determinado
momento, esta análise é prospectiva e pretende auxiliar tanto a Administração Federal como a
Estadual na priorização de sua pauta de reformas.  O modelo de análise de barreiras administrativas
ao investimento é composto de uma série de processos essenciais divididos em quatro principais
grupos de processos:

• Entrada e Emprego – inclusive questões de entrada para investidores estrangeiros
(licenças de trabalho e licenças de trabalho de residência temporária e permanente para
investidores estrangeiros e expatriados) e emprego de mão-de-obra nacional e
estrangeira (Capítulo II);

• Procedimentos de início de operações, inclusive questões de registro (o processo de
registro de empresa de todos os investidores, inclusive registro de sociedades
comerciais e inscrição fiscal); e demais procedimentos tais como incentivos de
investimentos e prestação de informações estatísticas. (Capítulo III).

• Procedimentos para localização dos investimentos, inclusive procedimentos para se
conseguir o estabelecimento que receberá os investimentos, permissão de uso do
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solo, alvarás de construção, aprovações de fiscalização e ligações de serviços
públicos (Capítulo IV); e

• Procedimentos Operacionais, inclusive tributação, procedimentos aduaneiros,
controles de câmbio e direitos de propriedade intelectual (Capítulo V).

20. Os capítulos a seguir cobrem os procedimentos de investimentos usuais ou de nível
federal.  Se o procedimento for diverso ou administrado no nível estadual, a respectiva seção
tentará explicar o procedimento de cada estado.  Todos os procedimentos têm início com a
descrição que reflete, com o detalhamento possível, a legislação aplicável e as várias etapas
exigidas para estabelecer uma nova empresa e dar início a operações.  As taxas ou emolumentos
de processamento são apontadas, assim como os prazos típicos de processamento de cada etapa.
Na maior parte dos casos, trata-se de prazos médios de processamento relatados pelas agências e
pelos investidores, no caso de projetos que não apresentem características ou problemas
incomuns.  Os prazos reais de processamento enfrentados individualmente pelas empresas
poderão ser freqüentemente mais longos.  O Apêndice deste relatório contém cópias da maior
parte dos principais formulários exigidos em cada procedimento.  As descrições dos
procedimentos são seguidas de uma análise, que inclui os problemas vivenciados pelos
investidores, comparações entre os dois Estados, se e quando possível, e entre o Brasil e demais
países.

21. Com base na presente revisão e análise, o relatório apresenta recomendações também
para aperfeiçoar os procedimentos quando cabível.  O FIAS envida todos os esforços para
analisar os objetivos visados pelas políticas subjacentes aos procedimentos e para apresentar
recomendações destinadas a tornar os procedimentos mais transparentes e compatíveis com sua
implementação, sem comprometer os objetivos mais amplos das políticas.  Em alguns casos, o
FIAS poderá recomendar que determinado procedimento seja totalmente eliminado, se não for
mais necessário no contexto da estrutura política de investimentos após a devida reforma.  As
recomendações têm por base o objetivo de simplificar os procedimentos de apresentação de
requerimentos por parte dos investidores, ao mesmo tempo que aumentam a capacidade do
governo de realizar triagem adequada de informações-chave, e de tirar as devidas conclusões.
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CAPÍTULO II

INGRESSO E EMPREGO

22. O presente capítulo examina os procedimentos que qualquer pessoa física ou jurídica
estrangeira que pretenda investir no Brasil deve observar para ingressar no País e realizar negócios
de caráter temporário ou de longo prazo.  Aborda também as questões e os procedimentos de ordem
administrativa que as empresas que operam no Brasil devem observar no que respeita à contratação
de empregados expatriados e/ou locais.  O estudo sobre políticas analisa mais pormenorizadamente
questões atinentes a política trabalhista.

A. Ingresso de Investidor Estrangeiro

23. As regras básicas que regem a situação jurídica do estrangeiro no Brasil estão
disciplinados na Lei Federal nº 6815 de 19 de agosto de 1980.  O Conselho Nacional de
Imigração ou CNI14 supervisiona a aplicação no Brasil de leis e questões em matéria de
imigração bem como as decisões políticas pertinentes que tomam a forma de resoluções.  O
Governo do Brasil concede nove tipos de vistos principais.  São vistos de viagem cultural ou
missão de estudos, de trânsito, de turista, de estudante, de viagem de negócios, vistos de artistas
ou atletas, de correspondente estrangeiro e vistos de missionários religiosos, além de várias
categorias de vistos de trabalho (trabalhadores com atividades que envolvam sondas de petróleo
em mar aberto, tripulações de barcos de pesca em alto mar, vistos de residência temporária,
vistos de residência permanente e de prestação de serviços técnicos).

24. Vistos de turista com múltiplas entradas em geral têm validade por 5 anos e permitem
múltiplas entradas no País, desde que nenhuma das estadas ultrapasse 90 dias.15  O turista
nacional de país que dispense o brasileiro de vistos de turista concedido por autoridade consular
poderá obter visto de turista quando de sua chegada ao porto de entrada.16.  Nos demais casos (o
que inclui os cidadãos dos Estados Unidos da América), o visto poderá ser obtido no consulado
brasileiro mais próximo mediante pagamento de emolumentos no valor de US$ 45,00 no caso
específico de cidadãos norte-americanos.  O valor exato dos emolumentos dependerá da
nacionalidade do requerente e pode variar de US$ 50,00 cobrados dos cidadãos da Rússia e do
Japão a US$ 40,00, cobrados dos canadenses e nigerianos, US$ 35,00 dos australianos, US$
30,00 dos sul-coreanos, mexicanos e poloneses e US$ 20,00 cobrados de todas as demais

                                                
14 Sob os auspícios do Ministério do Trabalho e Emprego, o Conselho Nacional de Imigração – CNI é composto por
representantes de vários ministérios.  Não se trata de Repartição do Ministério do Trabalho e Emprego.
15 A renovação por igual período é permitida e poderá ser concedida pelo Departamento de Polícia Federal do
Brasil.  A duração total da estada não poderá ultrapassar 180 dias por ano.
16 Estão aqui incluídos os 15 países da União Européia e todos os países da América do Sul (com exceção da
Guiana), mais Andorra, Bahamas, Barbados, Costa Rica, Islândia, Israel, Liechtenstein, Malásia, Mônaco, Marrocos,
Namíbia, Noruega, Filipinas, Polônia, San Marino, Eslovênia, África do Sul, Suíça, Tailândia, Trinidad & Tobago e
Vaticano.  O Brasil observa a política de reciprocidade.  Os estrangeiros portadores de passaporte de países com os
quais o Brasil assinou acordos de reciprocidade não precisam de visto de turista.  No entanto, a duração da estada
fica limitada a 90 dias, sendo renovável por até 90 dias, em conformidade com o Departamento de Polícia Federal do
Brasil.
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nacionalidades.  Pode haver também ligeiras variações do valor dos emolumentos, dependendo
do consulado ao qual o pedido seja apresentado.

25. Uma fotocópia da passagem de ida e volta, uma carta assinada por agente de viagens
confirmando reserva para viagem de ida e volta, ou comprovação de capacidade financeira para
custear a estada no Brasil deverá ser anexada a qualquer pedido de visto de turista emitido por
autoridade consular.  Serão necessárias cerca de 24 horas para processamento do pedido e
emissão do visto.  Uma taxa de processamento no valor de US$ 10,00 será cobrada nos casos de
pedidos encaminhados por correio.  O visto de turista não permite ao portador a realizar qualquer
tipo de trabalho nem receber qualquer forma de remuneração enquanto permanecer no Brasil.
Desse modo, viagens de negócios e comparecimento a feiras de negócios, por exemplo, exigem
visto de não-residente em viagem de negócios.

1. Vistos de Não-Residente em Viagem de Negócios

26. Os vistos de não-residente em viagem de negócios são exigidos para realização de
contatos comerciais, busca de oportunidades de investimento, procura de imóveis para compra
ou locação, realização de entrevistas, demonstração de amostras de produtos, avaliação de
mercados, ou para contatos preliminares visando estabelecer uma empresa no Brasil.  As leis
sobre obtenção do visto de não-residente em viagem de negócios com múltiplas entradas são
relativamente diretas.  Os nacionais de países que não exigem vistos de cidadãos brasileiros
simplesmente assinalam a categoria “viagem de negócios” no formulário que lhes é entregue no
ponto de entrada17.  Os visitantes a negócios de países que não mantêm reciprocidade (como os
EUA) deverão requerer visto no consulado brasileiro mais próximo de sua residência.

27. Ao pedido deverá ser anexada carta do empregador do requerente ou da empresa que o
estiver patrocinando no Brasil.  Redigida em papel timbrado e firmada por membro da alta
administração, a carta deverá indicar o cargo e a relação empregatícia do requerente, fornecer
pormenores acerca da natureza dos negócios a serem realizados no Brasil e atestar a intenção do
requerente de não imigrar para o País nem de permanecer além da data de expiração do visto; a
carta atestará também que o objetivo da viagem limita-se rigorosamente a reuniões de negócios,
não envolvendo qualquer assistência técnica18  Os emolumentos consulares devidos pela
concessão de visto são de US$ 60,00.  É cobrada uma taxa de processamento de US$ 10,00 no
caso de pedidos encaminhados por correio.  O valor exato dos emolumentos e taxas poderá variar
ligeiramente, dependendo do consulado específico.  Uma taxa de processamento adicional de
US$ 45,00 será exigida no caso de cidadãos norte-americanos.  São necessárias cerca de 48 horas
para processamento do pedido e emissão do visto de não-residente em viagem de negócios;

28. No caso de cidadãos a Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia, Coréia do Sul e dos
Estados Unidos, visto de não-residente em viagem de negócios concedidos por autoridade
consular valem por até cinco anos, e permitem múltiplas entradas e estadas de até noventa dias

                                                
17 Estão aqui incluídos todos os 15 países da União Européia mais Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador, Islândia, Mônaco, Marrocos, Noruega, Paraguai, Peru, Filipinas, São Marino, Eslovênia, África do Sul,
Suriname, Suíça, Tailândia, Uruguai e Vaticano.
18 Consulados diferentes poderão apresentar exigências diferentes muitas das quais, mais simples do que as descritas
acima.  É recomendável telefonar antes a fim de se certificar do procedimento em vigor.
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no País seja qual for a cada visita.  No caso de todas as demais nacionalidades para as quais seja
exigido visto de viagem de negócios, a validade máxima é de 90 dias.  Independentemente de ser
emitido no consulado ou no ponto de entrada, o visto de não-residente em viagem de negócios
poderá ser prorrogado por mais 90 dias mediante apresentação de requerimento à Delegacia da
Polícia Federal, embora os portadores de visto de negócios não possam permanecer no Brasil por
mais de 180 dias em qualquer ano.  Uma vez no Brasil, a pessoa que estiver viajando com visto
de negócios não poderá desempenhar atividades associadas a empregados regulares (ou seja,
apresentar-se para o trabalho todos os dias em determinada hora e local, dispor de posto de
trabalho regular, assinar documentos em nome de empresa brasileira, etc.) nem ser remunerado
por empresa brasileira.

2. Análises e Recomendações

29. A exigência de que certas pessoas que visitam o Brasil em viagens de cunho comercial
(especificamente aqueles que não procedam da União Européia e da América do Sul) obtenham
junto a um consulado visto de não-residente em viagem de negócios aparentemente se baseia no
fato de que esses vistos são exigidos de cidadãos brasileiros em viagens de negócios.  Queixa
freqüentemente ouvida de empresas e advogados é de que confere-se poder discricionário demais
aos consulados brasileiros no exterior para fins de concessão de vistos de não-residente em
viagem de negócios.  Assim, consta que as autoridades consulares inventam normas e, de modo
arbitrário, exigem apresentação, entre outras coisas, de comprovante de residência no território
jurisdicionado ao consulado em questão nos últimos 12 meses (trata-se, por exemplo, de uma
exigência específica do consulado situado em Washington, D.C.) ou exigem exames médicos,
por exemplo, antes de conceder o visto.19

30. O princípio da reciprocidade que respalda a exigência formulada pelo Brasil de que vistos
de não-residente em viagem de negócios devam ser obtidos em consulado por estrangeiros
oriundos de países que fazem a mesma exigência a brasileiros, ainda que compreensível, não é
entendido como amigável aos investidores.  O risco associado de desestimular investidores
potenciais é aumentado pelo poder discricionário atualmente conferido a consulados brasileiros
de estabelecer exigências específicas para sua emissão.

31. O prazo médio de dois dias úteis, exigido para emissão de um visto, parece maior do que
o necessário.  O Ministério de Relações Exteriores poderia estabelecer e publicar regras
uniformes que sejam aplicáveis em todos os consulados como um passo em direção ao
fortalecimento do processo.  Um banco de dados consular ao qual o público em geral tenha
acesso poderia fornecer ao Conselho Nacional de Imigração o meio de fiscalizar e regular
serviços e preços consulares.20

                                                
19 O comprovante de residência é exigência de lei, que consta do § 1º do Art. 23 do Decreto 86.715, de 10 de
dezembro de 1981.  Em conformidade com o Art. 23, inciso III do Decreto referido, o certificado internacional de
imunização também é exigido.
20 Os vistos de não-residente em viagem de negócios não se encontram sob responsabilidade do CNI - Conselho
Nacional de Imigração.  De acordo com o Art. 129 da Lei 6815/80, cabe ao CNI orientar, coordenar e fiscalizar
todas as atividades de imigração.
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32. Talvez o Governo deseje também estudar procedimento alternativo no tocante a vistos de
turista e de não-residente em viagem de negócios, de sorte a permitir sua obtenção no ponto de
entrada, como faz o Chile com relação a todos os empresários e turistas oriundos dos Estados
Unidos, do Canadá e da Austrália (que, por sua vez, exigem vistos consulares de cidadãos
chilenos).

B. Mão–de-Obra Expatriada

33. Na maior parte dos casos, quando uma empresa no Brasil com mais de três empregados
contrata estrangeiros (seja em caráter temporário ou permanente), ela deverá dar atendimento ao
disposto no Art. 354 da Consolidação das Leis do Trabalho, que exige proporcionalidade de no
mínimo dois terços de empregados brasileiros.  Além disso, o valor total dos salários auferidos
pelos trabalhadores brasileiros empregados pela empresa deverá ser no mínimo o dobro daquele
pago aos empregados estrangeiros21.  Gerentes e Administradores ficam entretanto excluídos da
regra dos 2/3.

34. O Ministério do Trabalho em geral exige que o empregado estrangeiro receba no mínimo
R$ 6.000,0022 por mês.  É de se notar, entretanto, que não é necessário que a totalidade da
remuneração seja paga no País e que pelo menos 70% do salário do trabalhador estrangeiro
podem ser pagos sob a forma de benefícios adicionais (devendo os 30% restantes ser pagos em
espécie e enquadrar-se na faixa salarial correspondente a trabalhadores brasileiros que
desempenhem funções similares).  As três principais categorias de vistos de trabalho de especial
interesse aos investimentos diretos no Brasil estão descritas mais pormenorizadamente abaixo.
Em geral, não é possível transformar um visto de não-residente em viagem de negócios ou visto
de assistência técnica em outra categoria de visto de trabalho sem dar início a um processo de
pedido de visto inteiramente novo.

1. Visto de Residência Temporária

35. Os requisitos legais para obtenção dos vistos de residência temporária constam do Art. 13
da Lei Federal nº 6815, de 19 de agosto de 1980.  O visto de residência temporária para trabalho
em empresa já estabelecida no Brasil pode ser obtido para estada de até dois anos e é válido para
múltiplas entradas.  Não é facultado ao portador de visto de residência temporária ocupar
qualquer cargo da alta administração nem qualquer diretoria na empresa.  O visto poderá ser
renovado por prazo adicional de dois anos e então, em tese, poderá ser transformado em visto de
residência permanente, na forma prevista no Art. 37 da lei supramencionada.

36. Uma extensa relação de documentos deverá ser anexada ao formulário de pedido (Vide
Anexo 1 do qual consta formulário de pedido padrão).  Três vias do formulário de pedido23 (que
                                                
21 A regra dos 2/3 não se aplica a estrangeiros portadores de visto temporário ao amparo de contrato de assistência
técnica.
22 Este valor não é absoluto; as autoridades avaliarão cada caso.  A regra geral aplicável a esse tipo de visto é que o
empregado não virá ao Brasil para ganhar menos do que em seu país de origem e que o trabalhador brasileiro não
poderá receber remuneração inferior à de um estrangeiro para realizar o mesmo trabalho, ressalvadas determinadas
circunstâncias previstas em lei.
23 O mencionado documento é o formulário de autorização de Emprego ao qual deverá ser anexado o documento
designado Dados da Empresa e do Requerente.
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poderá incluir também os integrantes da família imediata – definidos como cônjuge, pais idosos
ou filhos solteiros com idade inferior a 24 anos – que acompanharem o requerente ao Brasil) e
uma taxa simbólica de R$ 16,93 por pessoa serão apresentados pelo empregador proposto
brasileiro à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho.  A apresentação do
pedido por intermédio da Delegacia Regional do Trabalho para posterior encaminhamento a
Brasília poderá acrescentar duas semanas ou mais à duração total do processo de pedido.  Além
do mais,  se a empresa brasileira tiver menos de um ano de existência, o pedido deverá incluir
um plano demonstrando o modo como a empresa pretende contratar mais trabalhadores
brasileiros nos dois anos seguintes e que cargos eles ocuparão.  Os demais documentos exigidos
a serem apresentados incluem:

• Curriculum vitae do requerente redigido em português;
• Cópia autenticada do diploma de conclusão de curso do ensino médio ou de

faculdade, ou de certificado de conclusão de curso técnico, devidamente legalizado
em consulado brasileiro e traduzido para o português por tradutor público
juramentado no Brasil;

• Cópia autenticada do contracheque mais recente do requerente, devidamente
legalizado em consulado brasileiro e traduzido para o português por tradutor público
juramentado no Brasil (este documento só será exigido caso o Ministério do
Trabalho questione a veracidade das informações atinentes à remuneração atual
fornecidas pelo empregador proposto no Brasil);

• Carta encaminhada à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho
pelo atual empregador do requerente atestando a experiência profissional deste
último, devidamente legalizada em consulado brasileiro e traduzida para o português
por tradutor público juramentado no Brasil.  A carta deverá indicar que o requerente
tem no mínimo dois anos de experiência se tiver nível universitário, ou três anos de
experiência, se tiver apenas nível médio ou curso técnico (ou qualificação
equivalente)24;

• Carta endereçada à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho pelo
empregador proposto do requerente no Brasil indicando o salário atual que o
requerente recebe no exterior e indicando se o requerente continuará a auferir no
todo ou em parte o mencionado salário ou outra forma de remuneração enquanto
estiver trabalhando no Brasil (tais informações são necessárias porque o requerente
deverá recolher imposto de renda brasileiro sobre rendimentos no exterior);

• Duas cópias do contrato de trabalho proposto celebrado entre o requerente e o
empregador brasileiro (indicando o pacote de remuneração total que será pago ao
requerente e incluindo todos os pagamentos compulsórios e obrigações de benefícios
exigidos nos termos das leis brasileiras)25

• Quadro demonstrativo da estrutura salarial do empregador brasileiro discriminando
três categorias (ou seja, pessoal da administração, técnicos e supervisores e pessoal
dos demais níveis inferiores), e fornecendo informações atinentes ao número de
empregados das aludidas categorias, sua faixa salarial média e benefícios;

                                                
24 A Resolução CNI 12/98 tornou mais severos os critérios de formação educacional e experiência profissional para
que um estrangeiro obtenha visto de trabalho temporário no Brasil.
25 O contrato deverá conter disposição que estipule que a empresa ficará responsável por todas as despesas
relacionadas ao repatriamento do estrangeiro.
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• Cópia autenticada dos atos constitutivos do empregador brasileiro devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
(ou decreto de autorização no caso de filial de empresa estrangeira);

• Cópia autenticada da ata da assembléia geral ou outro documento porventura
arquivado na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
nomeando pessoa com domicílio no Brasil para receber citação e gerir a empresa que
se propõe a contratar o requerente;

• Cópia autenticada da ata da assembléia geral ou da alteração do contrato social
(arquivada na Junta Comercial) indicando o valor atual do capital social da empresa
que se propõe a contratar o requerente;

• Cópia autenticada dos recibos dos seis últimos recolhimentos ao INSS e ao FGTS
efetuados pelo empregador proposto no Brasil;  ;

• Cópia autenticada da mais recente declaração de imposto de renda do empregador
brasileiro;

• Cópia autenticada do cartão de inscrição do empregador proposto no Brasil no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); e

• Recolhimento de taxa de imigração, por pessoa (DARF).

37. Em média, a concessão do visto de residência temporária leva cerca de 60 dias.  No
entanto, em certos casos, a aprovação do visto temporário poderá envolver um processo de até
cinco meses de duração.  A concessão da autorização de residência temporária não produzirá
nenhum efeito jurídico até sua publicação no Diário Oficial da União (o que em geral ocorre no
prazo de sete dias úteis contados da aprovação expedida pelo Ministério do Trabalho).  Uma vez
publicada a aprovação, o Ministério do Trabalho notificará o Ministério das Relações Exteriores
que, por sua vez, notificará o consulado no qual a pessoa deverá retirar o visto.  O processo
poderá levar de cinco a sete dias úteis).  O Ministério do Trabalho também informará
diretamente a empresa no Brasil que solicitou o visto.

38. O visto deverá ser aposto no passaporte do requerente (e dos integrantes da família
imediata que o acompanharem) no consulado brasileiro mais próximo do país ou cidade de
origem onde o requerente resida no prazo de 90 dias a contar da data em que a aprovação for
publicada no Diário Oficial.  O ingresso no Brasil deverá ocorrer no prazo de 90 dias26 a contar
da data de emissão do visto pelo consulado.  O requerente deverá também recolher emolumentos
consulares no valor de US$ 100,00.  Será exigida uma taxa de processamento adicional no valor
de US$ 45,00 no caso específico de cidadãos norte-americanos.  Uma taxa de processamento no
valor de US$ 10,00 será cobrada no caso de requerimentos encaminhados por correio.  O valor
exato dos emolumentos e taxas poderá variar ligeiramente, dependendo do consulado específico.
Normalmente, o consulado leva aproximadamente 48 horas para processar o requerimento e
emitir o visto.  Além do pagamento dos emolumentos e taxas, o requerente deverá preencher um
formulário e, em geral, ficará obrigado a apresentar também os documentos enumerados abaixo
(o número exato de documentos dependerá das normas de cada consulado específico):

                                                
26 Conforme prescreve o parágrafo único do Art. 20 da Lei 6815/80, esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez
pela autoridade consular.
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• Atestado de inexistência de antecedentes criminais passado pela autoridade policial
competente do local de residência;

• Passaporte original com validade remanescente de no mínimo seis meses; e
• Duas fotos tamanho passaporte.

39. Chegando ao Brasil, o requerente deverá se apresentar à Polícia Federal para os trâmites
dentro dos trinta dias seguintes, a fim de obter a cédula de registro nacional de estrangeiros
(RNE)27.  A pessoa deverá preencher um formulário, pagar uma taxa simbólica, apresentar a via
original e uma cópia do passaporte, entregar duas fotografias coloridas tamanho 3x4, e
apresentar também cópia do formulário de pedido que foi preenchido e entregue ao consulado no
país no qual o visto foi aposto no passaporte.

40. Uma vez obtida a cédula de RNE, a pessoa deverá obter seu número de CPF na Delegacia
da Receita Federal e carteira profissional (CTPS) na Delegacia Regional do Trabalho.  Os
integrantes da família imediata que estiverem acompanhando o requerente ao Brasil em geral não
estão autorizados a desenvolver atividades profissionais28.  Assim, tudo que têm a fazer é
registrar-se na delegacia mais próxima da Polícia Federal e requerer uma cédula de RNE.

41. O procedimento para prorrogação do visto de residência temporária por prazo adicional
de dois anos tramita em Brasília no Ministério do Trabalho e no Ministério da Justiça.  O pedido
de prorrogação é protocolado na Divisão de Permanência de Estrangeiros do Ministério da
Justiça em Brasília (ou por intermédio do Departamento de Polícia Federal para posterior
encaminhamento a Brasília, alternativa que acrescenta no mínimo uma semana de duração ao
processo de renovação)29.  Dada a pequena dimensão da repartição do Ministério da Justiça que
cuida dos pedidos de prorrogação, a demora em agosto de 2000 era de cerca de sete a nove
meses.  Transformar o visto de residência temporária em permanente ao final do prazo de quatro
anos também é possível nos termos da lei30, mas ao que consta o Ministério do Trabalho reluta
em aprovar transformações do gênero.  Conseqüentemente, pode ser necessária apresentação de
recurso ao Ministério da Justiça para que seja obtida ordem determinando que a Coordenação
Geral de Imigração do Ministério do Trabalho aprove a transformação31.

                                                
27 Os estrangeiros que deixarem de se registrar no prazo estipulado sofrerão multa.
28 Conforme prescreve o Art. 98 da Lei 6815/80, os dependentes do portador de visto temporário não estão
autorizados a receber nenhuma remuneração.
29 O pedido deverá ser apresentado com antecedência mínima de 30 dias da expiração do visto, por intermédio da
Delegacia da Polícia Federal à qual o domicílio ou a residência do estrangeiro se encontre jurisdicionado ou
diretamente por intermédio do Ministério da Justiça.
30 Uma vez que o processo de mudança da categoria do visto de trabalho leva mais do que seis meses uma opção
potencialmente mais econômica em termos de tempo para o estrangeiro que pretenda obter visto permanente é
solicitar o cancelamento do visto de trabalho temporário em vigor, sair do País e dar início a um novo processo de
pedido de visto permanente.  É muito importante que, antes de adotar essa segunda opção, o requerente esteja certo
de que ele próprio e a empresa brasileira tenham apresentado toda a documentação para atendimento das exigências
da imigração.
31 Observe-se que o processo de renovação do visto de visto de residência temporária com base em contrato de
trabalho deverá ser analisado por ambos os Ministérios, cabendo ao Ministério da Justiça, porém, proferir a decisão
final.



16

2. Visto de Assistência Técnica

42. A Lei Federal nº 6815 e a Resolução do CNI 34/99 estipulam os requisitos legais para
obtenção de visto de assistência técnica no Brasil.  Os vistos de assistência técnica permitem que
técnicos estrangeiros venham ao Brasil para aqui residir e treinar empregados de empresa
baseada no Brasil pelo prazo de até um ano.  Embora a lei tecnicamente permita que esse tipo de
visto seja concedido pelo prazo de dois anos, é prática corrente da Coordenação Geral de
Imigração do Ministério do Trabalho concedê-lo por prazo não superior a um ano 32

43. Antes que se possa proceder ao mero pedido de visto, entretanto, um contrato de
transferência de tecnologia subjacente deverá ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI (processo de longa duração descrito mais pormenorizadamente no capítulo
sobre propriedade intelectual do presente relatório)33.  Em virtude dessa exigência, qualquer
tentativa de renovação do visto para além do prazo inicial de um ano ficará limitada ao prazo de
validade do contrato de transferência de tecnologia subjacente.  Na suposição de que o contrato
de transferência de tecnologia já tenha sido averbado no INPI, a empresa brasileira deverá pagar
uma taxa simbólica e apresentar requerimento em duas vias (que poderá incluir os integrantes da
família imediata que acompanharem o técnico ao Brasil) à Coordenação Geral de Imigração do
Ministério do Trabalho em Brasília (ou à Delegacia Regional do Trabalho para posterior
encaminhamento a Brasília, alternativa que poderá acrescentar no mínimo duas semanas à
duração do processo de concessão).  Ao formulário de pedido deverão ser anexados os seguintes
documentos:

• Curriculum vitae do técnico redigido em português (comprovando experiência
mínima de três anos no campo específico de capacitação técnica);

• Cópia autenticada do diploma de conclusão de curso do ensino médio ou superior,
ou de certificado de conclusão de curso técnico do técnico estrangeiro, devidamente
legalizado no consulado brasileiro e traduzido para o português por tradutor público
juramentado do Brasil (caso exigido pela Coordenação Geral de Imigração);

• Carta endereçada à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho pelo
atual empregador do técnico atestando que este último tem experiência profissional
mínima de três anos (carta de ex-empregadores poderá se fazer necessária para que
se preencha esse requisito mínimo), devidamente legalizada no consulado brasileiro
e traduzida para o português por tradutor público juramentado no Brasil (caso
exigido pela Coordenação Geral de Imigração;

• Carta endereçada à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho pela
empresa no Brasil para a qual o técnico prestará serviços de assistência técnica,
indicando o salário que o técnico receberá do exterior durante sua estada a trabalho
no Brasil e declarando que o estrangeiro pagará os impostos devidos, de acordo com
a legislação do País;

• Cópia autenticada do contrato de assistência técnica celebrado entre a empresa
estrangeira e a empresa brasileira, devidamente averbado no INPI;

                                                
32 Esse tipo de visto é renovável por período similar de dois anos se a necessidade de dar continuidade aos serviços
inerentes ao contrato de prestação de serviços técnicos original ficar evidenciada.
33 Art. 2 da Instrução Normativa do CNI nº 34 de 10 de agosto de 1999.
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• Carta compromisso da empresa brasileira obrigando-se a reembolsar as despesas do
técnico durante sua estada no Brasil bem como pagar seu transporte de ida e volta a
partir do país de origem (esta última não é considerada remuneração paga pela
empresa brasileira mas despesa comercial);

• Cópia autenticada dos atos constitutivos da empresa brasileira;
• Cópia autenticada da ata da assembléia geral ou demais documentos porventura

arquivados na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
que tenha nomeado pessoa com domicílio no Brasil para receber citação e gerir a
empresa que se propõe contratar o requerente;

• Cópia autenticada da ata da assembléia geral ou da alteração do contrato social
(arquivada na Junta Comercial do Estado) indicando o valor atual do capital social da
empresa brasileira que pretenda usar os serviços técnicos do requerente;

• Cópia autenticada dos recibos dos seis últimos recolhimentos ao INSS e ao FGTS
efetuados pelo empregador brasileiro;

• Cópia autenticada da última declaração de imposto de renda do empregador
brasileiro;

• Recolhimento da taxa de imigração, por pessoa (DARF) e
• Cópia do relatório anual da empresa estrangeira (necessário apenas no caso de o

contrato de transferência de tecnologia ter sido celebrado com outra empresa do
mesmo grupo econômico; o relatório anual presta-se a demonstrar o vínculo).

44. Ao que consta o Ministério do Trabalho reluta em  conceder vistos de assistência técnica.
Desse modo, o processo de aprovação (que por lei deveria ser concluído no prazo de 30 dias
úteis) é moroso, tendo duração de 30 a 60 dias.  Os investidores sugeriram que em alguns casos a
concessão do visto poderia demorar de três a seis meses34 a contar da data de protocolo do
requerimento.  Concedida a aprovação, a respectiva comunicação deverá ser publicada no Diário
Oficial da União (em geral no prazo de sete dias úteis a contar da aprovação) antes que produza
efeitos jurídicos.  Após a publicação, o Ministério do Trabalho notificará o Ministério das
Relações Exteriores que, por sua vez, notificará o consulado no qual o técnico retirará o visto
(processo que leva no mínimo sete dias úteis).

45. O visto deverá ser aposto no passaporte do técnico (e dos integrantes da família imediata
que o acompanharem ao Brasil) no prazo de 90 dias a contar da data em que a aprovação for
publicada no Diário Oficial da União no consulado brasileiro mais próximo do local de
residência do técnico.  O ingresso no Brasil deverá ocorrer no prazo de 90 dias a contar da data
de emissão do visto.  Os emolumentos devidos pela concessão do visto são de US$ 100,00.  Será
exigida uma taxa de processamento adicional no valor de US$ 45,00 no caso específico de
cidadãos norte-americanos.  Uma taxa de processamento no valor de US$ 10,00 será cobrada no
caso de requerimentos encaminhados por correio.  O valor exato dos emolumentos e taxas
poderá variar ligeiramente, dependendo do consulado específico.  Normalmente, o consulado
leva aproximadamente 48 horas para processar o requerimento e emitir o visto.  O técnico deverá
apresentar formulário de pedido e os documentos enumerados abaixo (o número exato de
documentos dependerá das normas de cada consulado específico):

                                                
34 Normalmente de 60 a 90 dias.
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• Atestado de inexistência de antecedentes criminais passado pela autoridade policial
competente do local de residência;

• Passaporte original com validade remanescente de no mínimo seis meses; e
• Duas fotos tamanho 3 x 5.

46. O técnico deverá se registrar na Delegacia da Polícia Federal no prazo de 30 dias a contar
de sua chegada ao País, a fim de obter a cédula de registro nacional de estrangeiros (RNE).  O
técnico deverá preencher um formulário, pagar taxa de R$ 35,88 para fins de registro e de R$
69,02 para fins da carteira de identidade, apresentar a via original e uma cópia do passaporte,
entregar duas fotografias coloridas tamanho 3x4, e apresentar também cópia do formulário de
pedido que foi preenchido e entregue ao consulado no país no qual o visto foi aposto no
passaporte.  Como o registro no prazo estipulado constitui obrigação do estrangeiro, a pena para
descumprimento desta norma é o pagamento de multa.

47. Obtida a cédula de RNE, o técnico deverá obter também seu número de CPF na
Delegacia da Receita Federal.  Não será necessário obter a Carteira Profissional – CTPS – do
Ministério do Trabalho, já que o técnico não é empregado de empresa brasileira.35  Quaisquer
integrantes da família imediata que estejam acompanhando o técnico em geral não estão
autorizados a desenvolver atividades profissionais (e portanto precisam tão-somente se registrar
na Polícia Federal e receber a cédula de RNE).

                                                
35 Embora os estrangeiros que portem esse tipo de visto não estejam sujeitos às Leis Trabalhistas Brasileiras, o
Decreto-Lei nº 691/69 lhes assegura direitos mínimos (salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias, tempo
de serviço, higiene e segurança do trabalho, indenização por acidentes do trabalho e contribuição à previdência
social exclusivamente com relação aos que recebem salário em moeda nacional).
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Figura II.1 Exigências de Ingresso e de Registro de Emprego para Portador de Visto de
Assistência Técnica
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3. Visto de Residência Permanente

48. O Art. 16 da Lei Federal nº 6815, alterado pela Resolução do CNI 10/97, elenca os
requisitos legais para obtenção do visto de residência permanente no Brasil para altos executivos ou
administradores de empresas brasileiras.  O visto de residência permanente é inicialmente concedido
pelo prazo de cinco anos podendo ser posteriormente transformado em visto que autorize
residência no País por prazo indeterminado.  As leis brasileiras exigem que o estrangeiro que
ocupar cargo na administração de empresa brasileira deve ser titular de visto permanente.
Ademais, a Resolução do CNI nº 10/97 exige que o contravalor de US$ 200.000,00 (seja sob a
forma de moeda corrente, transferência de tecnologia ou bens de capital) seja investido na
empresa para cada visto de residência permanente solicitado.  Atualmente existe limite máximo
de três vistos do gênero que podem ser emitidos por empresa, independentemente do valor
efetivamente investido.

49. Se o visto permanente for solicitado para alguém que deva ter relação empregatícia com
empresa constituída há menos de um ano, o empregador brasileiro proposto deverá apresentar
um plano descrevendo como pretende aumentar o número de empregados brasileiros nos dois
anos seguintes e que cargos eles deverão ocupar.  A empresa brasileira deverá pagar uma taxa
simbólica e entregar requerimento em três vias (Vide o Anexo 1 do qual consta modelo de
requerimento).  O requerimento deverá incluir os integrantes da família imediata que
acompanharem o requerente ao Brasil.  Os requerimentos são encaminhados à Coordenação
Geral de Imigração do Ministério do Trabalho em Brasília (ou à Delegacia Regional do Trabalho
para posterior encaminhamento a Brasília, alternativa que poderá acrescentar duas semanas à
duração do processo de concessão).  Aos formulários de pedido deverão ser anexados os
seguintes documentos:

• Declaração escrita da empresa brasileira indicando o salário atual do requerente
recebido no exterior;

• Carta da empresa brasileira destinada à Coordenação Geral de Imigração do
Ministério do Trabalho indicando se o requerente continuará recebendo parte de seu
salário do exterior enquanto estiver trabalhando no Brasil, como no caso de
administrador sem vínculo empregatício (em caso afirmativo, o imposto de renda
sobre esse valor deverá ser pago no Brasil);

• Declaração escrita da empresa brasileira indicando o salário que o requerente
receberá no Brasil (que não poderá ser inferior ao salário recebido no exterior para
atividades profissionais similares e que deverá ser compatível com a estrutura
salarial da empresa brasileira para cargos similares);

• Cópia autenticada da ata da assembléia geral ou de outro documento legal
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas nomeando o requerente para cargo de direção da empresa
brasileira;

• Cópia autenticada dos atos constitutivos da empresa brasileira;
• Cópia autenticada da ata da assembléia geral ou outro documento legal devidamente

arquivado na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
elegendo os atuais administradores da empresa brasileira;
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• Cópia autenticada da ata da assembléia geral ou outro documento legal devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
demonstrando o valor atual do capital social da empresa brasileira;

• Cópia autenticada do Certificado de Registro emitido pelo Banco Central do Brasil
tendo por objeto o capital social integralizado da empresa brasileira ou outra
comprovação como por exemplo cópia autenticada do contrato de câmbio celebrado
com instituição bancária, que deverá demonstrar investimento igual ou superior ao
contravalor de US$ 200.000,0036.  Caso cópia autenticada do contrato de câmbio
seja usada, a ela deverá ser anexada também cópia autenticada do relatório dos
auditores externos da empresa bem como cópia autenticada da ata da assembléia
geral ou outro documento legal devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas indicando os aportes de capital
efetuados à empresa brasileira;

• Para empresas existentes há mais de 180 dias, cópia autenticada da certidão negativa
de débitos federais expedida pela Secretaria da Receita Federal à empresa brasileira;

• Cópia autenticada dos recibos dos seis últimos recolhimentos ao INSS e ao FGTS
efetuados pelo empregador brasileiro proposto;  (caso a empresa seja de constituição
recente, cópia autenticada dos certificados do INSS e do FGTS);

• Cópia autenticada do recibo de entrega da última declaração de imposto de renda do
empregador brasileiro (se houver);

• Recolhimento de taxa de imigração; e
• Quadro demonstrativo da estrutura salarial do empregador brasileiro discriminando

três categorias (ou seja, pessoal da administração, técnicos e supervisores e pessoal
dos demais níveis), e fornecendo informações atinentes ao número de empregados e
nacionalidade das aludidas categorias, salário médio e benefícios;

50. Embora a Lei Federal nº 6815 estipule o prazo de apenas 30 dias úteis para concessão do
visto de residência permanente, atualmente, a demora tem sido de cerca de dois a cinco meses a
contar da data de protocolo do pedido.  Uma vez aprovado o visto permanente, a respectiva
comunicação deverá ser publicada no Diário Oficial da União (em geral dentro de sete meses a
contar da aprovação) antes de produzir qualquer efeito jurídico.  Após a publicação, o Ministério
do Trabalho notificará o Ministério das Relações Exteriores que, por sua vez, notificará o
consulado no qual a pessoa deverá retirar o visto (processo que levará no mínimo sete dias úteis).
O visto deverá ser aposto no passaporte do requerente (e dos integrantes da família imediata que
o acompanharem) no consulado brasileiro mais próximo do local em que o requerente resida no
prazo de 90 dias a contar da data em que a aprovação for publicada no Diário Oficial.  O ingresso
no Brasil deverá ocorrer no prazo de 90 dias a contar da data de emissão do visto.

                                                
36 Anteriormente à Resolução do CNI nº 10/97, a apresentação de Certificado de Investimento Estrangeiro
expedido pelo Banco Central era a única comprovação aceitável de que o investimento exigido fora efetuado.  A
partir da Resolução mencionada, o investimento poderá ser comprovado também por meio de informações que
demonstrem que no ano anterior ao pedido de visto a empresa brasileira observou crescimento de sua folha de
pagamentos equivalente a 240 salários mínimos.  Alternativamente, a empresa poderá demonstrar investimento de
US$ 200.000,00 por meio de contrato de câmbio, de instrumento de alteração do contrato social ou do estatuto social
da empresa, ou de documentos que atestem a destinação do investimento em  corrente tal como contratos de compra
e venda de imóveis ou de equipamentos.
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51. Os emolumentos devidos pela concessão do visto são de US$ 20,00.  Será cobrada uma
taxa de processamento adicional no valor de US$ 45,00 no caso específico de cidadãos norte-
americanos.  Uma taxa de processamento no valor de US$ 10,00 será exigida no caso de
requerimentos encaminhados por correio. O valor exato dos emolumentos e taxas poderá variar
ligeiramente, dependendo do consulado específico.  Normalmente, são necessárias cerca de 48
horas para que o consulado processe o pedido e emita o visto permanente.  O requerente deverá
apresentar um requerimento ao consulado ao qual deverão ser anexados os documentos
enumerados abaixo (o número exato de documentos dependerá das normas de cada consulado
específico):

• Atestado de inexistência de antecedentes criminais passado pela autoridade policial
competente do local de residência;

• Passaporte original com validade remanescente de no mínimo seis meses; e
• Duas fotos tamanho passaporte.

52. O requerente e quaisquer integrantes da família imediata que o acompanharem deverão se
registrar na Delegacia da Polícia Federal dentro dos trinta dias seguintes à chegada no Brasil a
fim de obter a cédula de registro nacional de estrangeiros (RNE).  O requerente deverá preencher
um formulário, pagar uma taxa módica, apresentar a via original e uma cópia do passaporte,
entregar duas fotografias coloridas tamanho 3x4, e apresentar também cópia do formulário de
pedido que foi preenchido e entregue ao consulado no país de origem no qual o visto foi aposto
no passaporte.

53. Uma vez obtida a cédula de RNE, o executivo e os integrantes da família imediata que
desempenharão atividade profissional no Brasil deverão obter seu número de registro no
Cadastro de Pessoa Física e respectivo cartão na Delegacia da Receita Federal e carteira
profissional (CTPS) na Delegacia Regional do Trabalho.  Cabe notar que se o administrador não
for considerado empregado da empresa brasileira, não será necessário obter a CTPS.

54. Qualquer mudança de cargo ou função do gerente ou administrador deverá ser
comunicada ao Ministério do Trabalho e não poderá entrar em vigor a menos que aprovada pelo
Ministério da Justiça e pelo Ministério do Trabalho.  O fato de que a informação não seja
prestada ao Ministério do Trabalho poderá acarretar a não transformação visto de residência
“permanente” em visto por prazo indeterminado ao cabo do período inicial de cinco anos.

55. Cabe notar que o visto de residência permanente também poderá ser obtido por
investidores estrangeiros pessoas físicas, na forma prevista no Art. 16 da Lei Federal nº 6815
complementada pela Resolução do CNI 28/98.  Esse visto tem por objetivo estimular os
investidores pessoas físicas a realizar investimentos no Brasil.  A principal diferença entre os
documentos que devem ser apresentados para obtenção de visto por investidor estrangeiro pessoa
física e por gerente ou administrador de alto nível de uma empresa consiste no fato de que
cumprirá ao investidor anexar a seu pedido um plano de investimentos pormenorizado bem como
plano que descreva como ele pretende utilizar empregados brasileiros.

56. À Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho caberá examinar a
natureza do plano de investimentos, a compatibilidade do objetivo dos investimentos e o valor
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investido (será exigido valor mínimo de US$ 200.000,00 ou, alternativamente, o projeto deverá
produzir no mínimo dez novos empregos), a produção potencial do investimento proposto e seu
interesse social.  Se o visto for aprovado, o investidor estrangeiro disporá então de dois anos para
apresentar comprovação ao Ministério do Trabalho de que o projeto de investimento foi
efetivamente implementado e que teve impacto positivo bastante no mercado de trabalho
brasileiro.  O não atingimento das metas acarretará cancelamento imediato da cédula de registro
nacional de estrangeiros, ou RNE, do investidor bem como de sua licença de trabalho.

Figura II.2. Exigências de Ingresso e de Registro de Emprego para Titular de Visto de
Residência Temporária ou Permanente
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4. Análise

57. Os procedimentos exigidos para obtenção de vistos de residência temporária ou
permanente bem como de vistos de assistência técnica são longos.  Isso é especialmente
verdadeiro no caso de vistos de assistência técnica em que o contrato de transferência de
tecnologia subjacente deve antes ser averbado no INPI (processo em si demorado e oneroso).
Essa exigência fez com que algumas empresas estrangeiras desesperadas trouxessem expatriados
ao País portando vistos de não-residente em viagem de negócios, enquanto a empresa tentava
regularizar a situação deles no Brasil e obter visto de residência temporária ou visto de
assistência técnica.  O risco é imenso, entretanto, já que as autoridades brasileiras não tratam de
forma complacente essas violações da lei.  Durante sua permanência no Brasil, a equipe do FIAS
teve conhecimento de que uma importante empresa de telecomunicações européia, naquele
mesmo ano, fizera com que vários técnicos estrangeiros, desesperadamente necessários para
prestação de serviços de curto prazo, entrassem no País, com vistos de não-residente em viagem
de negócios.  Passados alguns meses, houve uma batida policial nos estabelecimentos da
empresa, e os técnicos estrangeiros foram detidos e, a seguir, deportados.

58. À vista disso, a indústria de telecomunicações é particularmente crítica do sistema
vigente.  Representantes do setor enfatizam que como o Brasil nunca teve uma indústria de
telecomunicações de ponta, existe uma falta enorme de brasileiros qualificados para assumir as
tarefas necessárias à modernização da rede de telecomunicações do País.  O sistema atual de
concessão de vistos atrasa o processo de modernização e tem impacto negativo na economia
brasileira como um todo, já que a torna menos eficiente e menos competitiva internacionalmente.
Impede também que técnicos estrangeiros compartilhem seus conhecimentos e treinem
brasileiros na mais recente tecnologia de telecomunicações.  Ademais, mina a nova política
anunciada em outubro de 2000 pelo BNDES, o banco nacional de desenvolvimento, de concentrar
esforços no desenvolvimento de uma indústria de telecomunicações brasileira voltada para
exportação.

59. Dado o número predominante de empresas brasileiras com litígios em andamento com a
Secretaria da Receita Federal, sobre eventuais responsabilidades fiscais, é freqüentemente
apontado pelos investidores que a exigência atual de que a empresa apresente certidão negativa
de débitos federais, para o fim de obter visto de residência permanente, na verdade impede que a
maior parte das empresas brasileiras obtenha o visto para um gerente ou diretor estrangeiro.  O
governo brasileiro deveria pesar as conseqüências negativas do fato de privar o país talentos
administrativos internacionais de primeira linha contra as receitas que efetivamente arrecada ao
tentar usar políticas de imigração para fazer valer suas leis tributárias internas.

60. As exigências de documentação para obter vistos de residência temporária ou permanente
bem como vistos de assistência técnica são excessivas.  Não fica claro, por exemplo, por que o
Ministério do Trabalho precisa de cópias de certificados escolares, diplomas e demais
documentos de qualificação nos casos de pedidos de vistos temporários, uma vez que consulta
aos melhores interesses do empregador assegurar-se de que seus empregados são qualificados
para suas tarefas (independentemente dos diplomas ou certificados que possam ter).  Outro
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mistério é o motivo por que o Ministério do Trabalho exige cópias autenticadas do estatuto social
ou do contrato social bem como de ata de assembléia geral, documentos já arquivados em outros
órgãos públicos do Brasil e que não são relevantes à decisão sobre conceder ou não o visto.

61. Os pedidos de vistos de residência temporária ou permanente bem como vistos de
assistência técnica podem ser apresentados em delegacias regionais do Ministério do Trabalho
encontradas em todas as capitais de estados e principais centros comerciais.  No entanto, essas
delegacias regionais desempenham mero papel de caixa postal, encaminhando simplesmente a
Brasília a documentação recebida no prazo de uma ou duas semanas.  Conseqüentemente, a
maior parte das empresas e dos advogados tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo prefere
apresentar pedidos de visto diretamente à Coordenadoria Geral de Imigração em Brasília.

62. A lei do Brasil há muito prescreve que quaisquer vistos de residência temporária ou
permanente bem como vistos de assistência técnica devem ser apostos ao passaporte do
interessado fora do território brasileiro.  Em 1998, o Ministério das Relações Exteriores baixou
uma nova norma segundo a qual essa exigência era interpretada como impondo ao interessado a
necessidade de retirar o visto em seu país de origem ou de residência regular.  Essa mudança
significa que o visto de residência ou de assistência técnica não pode mais ser obtido em país
vizinho que tenha fronteiras com o Brasil.37

63. A norma que proíbe o detentor de visto de não-residente em viagem de negócios (quer
expedido em consulado quer no ponto de entrada) de desenvolver qualquer tipo de atividade
relacionada a trabalho regular, enquanto permanecer no Brasil ou de ser remunerado por empresa
brasileira é executada com severidade.  Durante sua estada no Brasil, a equipe do FIAS teve
conhecimento de casos em que as autoridades de imigração brasileiras compareceram nos locais
de trabalho sem aviso prévio, constataram que as normas estavam sendo violadas, multaram a
empresa e, em um dos casos, chegaram a deter os empregados ilegais para deportação imediata.

5. Recomendações

64. A reforma das políticas de imigração brasileiras não se enquadram no âmbito deste
estudo.  No entanto, há providências que o governo talvez deseje levar em conta, do ponto de
vista dos investidores estrangeiros, para incrementar investimentos de alta tecnologia, voltados à
exportação e investimentos de pequeno e médio porte no Brasil.  Talento técnico e
administrativo é crítico para a competitividade de empresas voltadas a alta tecnologia e
exportação.  O governo brasileiro poderia proporcionar políticas de licenças de trabalho mais
flexíveis a fim de estimular a transferência de tecnologia proveniente de mão-de-obra e
administração qualificadas do exterior.  No mínimo, as rigorosas exigências poderiam ser
simplificadas e a exigência de determinação de indisponibilidade de mão-de-obra local
qualificada, eliminada.  Talvez o governo decida rever e simplificar o processo de obtenção de

                                                
37 O § 1º do Art. 23 do Decreto 86.715, de 10 de dezembro de 1981, estabelece que os vistos temporários dos tipos
I, II, IV, V (visto de trabalho) e VII, só poderão ser obtidos, salvo no caso de força maior, no consulado brasileiro
em que o interessado tenha mantido residência pelo prazo mínimo de um ano imediatamente
anterior ao pedido.  A atual administração não está autorizando a expedição de vistos pelos Consulados Brasileiros
que não tiverem jurisdição sobre o local de residência do estrangeiro.
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autorizações e prorrogações de residência de modo a eliminar as demoras que são comuns e
frustrantes para investidores estrangeiros, com base nas seguintes recomendações:

65. Autorizar traduções não juramentadas.  A exigência de que todos os documentos
redigidos em língua estrangeira sejam traduzidos para o português por tradutor brasileiro
juramentado parece procedimento desnecessariamente moroso, gerador de ônus econômicos
adicionais.  A finalidade da tradução é tão-somente a de fornecer ao funcionário que estiver
analisando a documentação uma indicação de que os documentos em língua estrangeira são os
exigidos pela legislação aplicável.  Portanto, aceitar traduções de pessoa física ou jurídica que
ateste em declaração jurada anexa que a tradução é precisa deveria bastar para consecução do
objetivo da exigência de tradução.

66. Eliminar a exigência de diploma e de certificado de treinamento.  Parece haver pouco
valor agregado na obrigação imposta às empresas de apresentar diplomas ou certificados de
treinamento autenticados e devidamente traduzidos, para instruir pedidos de vistos de residência
temporária ou vistos de assistência técnica.  O fato de que a empresa esteja disposta a se
submeter aos ônus adicionais de patrocinar trabalhador estrangeiro na obtenção de visto em vez
de contratar trabalhador brasileiro a custo inferior, e de que é do próprio interesse da empresa
contratar os empregados mais qualificados, deveria servir de comprovação bastante das
qualificações do requerente.  A lei parece já aceitar esse conceito no caso de vistos de residência
permanente.  O mesmo deveria valer no caso de vistos de residência temporária ou vistos de
assistência técnica.

67. Descentralizar o processo e criar centros regionais ou estaduais.  As atuais demoras
na obtenção de visto de residência temporária, de assistência técnica ou de residência permanente
servem de empecilho à atração de investimento direto estrangeiro que vise usar o Brasil como
trampolim para os demais países da região ou mesmo do mundo.  Na medida que as empresas
constatem que não podem efetivamente trazer o pessoal necessário, levarão esse fato em
consideração no momento de tomar decisão sobre a localização de seus investimentos.  Segundo a
Câmara Americana de Comércio do Brasil, as demoras e demais problemas correlatos que suas
empresas associadas vivenciam para obter vistos de seu pessoal qualificado são especialmente
agudos no caso de empresas que desejam estabelecer no Brasil suas operações regionais na América
do Sul.  Uma solução possível seria a de descentralizar o processo, criando centros regionais ou
estaduais para processar pedidos de vistos, como ocorre nos Estados Unidos.  Se um centro tiver
temporariamente sobrecarga de trabalho, os documentos poderão ser encaminhados a Brasília (onde
todos os pedidos de vistos são atualmente processados) ou a outro centro regional ou estadual com
menor carga de trabalho.  A título de conveniência para as pessoas que obtenham visto de trabalho e
que porventura já se encontrem no Brasil, o governo poderia autorizar a retirada do visto em
qualquer consulado brasileiro (inclusive consulado localizado em país vizinho).

68. Considerar a eliminação de qualquer vínculo com o INPI no processo de pedido de
visto.  A atual exigência de que o visto de assistência técnica não seja concedido até que o contrato
de transferência de tecnologia subjacente seja averbado no INPI (que, por sua vez, exige concessão
de patente pelo INPI) limita de forma drástica a capacidade de empresas brasileiras de trazer
técnicos estrangeiros ao País para treinar seus empregados, dado o longo prazo que o INPI
normalmente impõe para concessão de patente, quanto mais para aprovação de contrato de
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transferência de tecnologia.  O resultado é contraproducente, na medida que retarda os esforços para
que a força de trabalho do País fique mais qualificada e treinada em tecnologias de ponta e mais
competitiva na economia global.  É do maior interesse para o Brasil encorajar estrangeiros
altamente qualificados a executar trabalho temporário no País, e dar atendimento rápido a essas
necessidades.  O governo brasileiro poderia portanto basear sua decisão tão-somente na necessidade
da empresa de receber assistência técnica estrangeira.  Dado que o Ministério do Trabalho poderia
baixar essa determinação no âmbito interno, a probabilidade é de que reduziria grandemente o prazo
atual necessário à aprovação de vistos de assistência técnica.

69. Conceder vistos de assistência técnica pelo prazo integral de dois anos.  O Ministério do
Trabalho também poderia autorizar a concessão de vistos de assistência técnica pelo prazo integral
de dois anos prescrito na Lei 6815 de 19 de agosto de 1980, revogando sua atual política de um ano.
Embora seja verdade que o visto de assistência técnica de um ano pode ser renovado por mais um
período de um ano (desde que o contrato de transferência de tecnologia subjacente ainda esteja em
vigor), o processo moroso deixa tanto empregadores como técnicos em estado de incerteza
administrativa.

70. Permitir que o gerente ou diretor estrangeiro proceda à conversão do visto enquanto
permanecer trabalhando no Brasil.  Uma vez que uma empresa deve já estar estabelecida no
Brasil a fim de obter visto de residência permanente para gerente ou diretor, o executivo de alto
nível envolvido no início de operações no Brasil deverá originalmente ingressar no País com um
visto de não-residente em viagem de negócios e, depois que a nova empresa iniciar suas operações,
não poderá trabalhar até que visto de residência permanente ou temporária seja aprovado meses
depois. Ademais, o gerente ou diretor deverá então retornar a seu país de origem para retirar o visto.
Esse procedimento cria impedimentos desnecessários à operação normal de uma nova empresa no
Brasil, unicamente para dar respaldo a procedimentos administrativos arbitrários.  Medida muito
mais eficiente seria permitir que o gerente ou diretor estrangeiro procedesse à conversão enquanto
estivesse trabalhando no Brasil (talvez depois de ter obtido visto de residência permanente
provisório mediante apresentação do requerimento e respectiva documentação de suporte ao
Ministério do Trabalho) e obtivesse o novo visto no próprio País, quando finalmente aprovado.

71. Abolir a exigência de atestado de inexistência de antecedentes criminais.  O
interessado deverá comparecer a um consulado brasileiro com atestado de inexistência de
antecedentes criminais passado por autoridade policial local a fim de receber visto de residência
temporária ou permanente bem como visto de assistência técnica.  Essa formalidade parece
onerosa aos investidores.38  Em alguns países, esse atestado de boa conduta é difícil de obter.
Nos casos em que esteja prontamente disponível, não tem grande significado se se levar em
conta o quanto as pessoas se mudam de um lugar para outro na economia global de hoje.
Ademais, a probabilidade é de que a empresa que esteja em vias de empregar alguém por prazo
considerável já tenha realizado as necessárias averiguações no tocante a seu bom caráter.  De
qualquer modo, um criminoso de colarinho branco determinado poderia facilmente contornar o
objetivo da exigência em questão, fosse ele qual fosse, obtendo certificado de boa conduta
forjado.

                                                
38 De acordo com o Art. 7 da Lei 6.815/80, os vistos brasileiros não poderão ser concedidos a estrangeiros
condenados ou processados em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira.
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Quadro II.1: Procedimentos para Licença de Residência e de Trabalho no Reino Unido

Em conformidade com as leis da União Européia, cidadãos de países integrantes da Área Econômica Européia (AEE)
(países da União Européia mais Islândia, Liechtenstein e Noruega) não precisam de licença de trabalho para ser
contratados no Reino Unido.  Os cidadãos de todos os demais países precisarão de licença de trabalho expedida pelo
Departamento de Educação e Emprego (DEE), se desejarem buscar emprego na Inglaterra, Escócia ou País de Gales.

Para fins de emprego em empresa comum, o empregador britânico deverá apresentar requerimento em nome do
estrangeiro.  O requerimento deverá se referir a pessoa específica que esteja sendo contratada para ocupar cargo
específico em regime de tempo integral.  Um procedimento simplificado está disponível a requerentes enquadrados
na 1ª Categoria de cargos e funções, inclusive transferências dentro da mesma empresa, postos de direção, cargos
em projetos de investimento interno, cargos com escassez de profissionais e trabalhadores para posições-chave.
Todos os demais requerentes serão havidos por ocupar posições de 2ª categoria, e a documentação nesse caso será
consideravelmente mais extensa do que para cargos da 1ª Categoria Grau.

O DEE adota quatro critérios genéricos para a decisão sobre conceder ou não licenças:

-Existe genuinamente vaga para um empregado na Grã Bretanha?
- Que habilitações, qualificações e experiência são necessárias para executar a função? Licenças de trabalho
são normalmente emitidas para cargos que exigem habilidades de alto nível.  Por exemplo, um executivo ou gerente
sênior do qual se exijam no mínimo cinco anos de experiência em gestão sênior na área específica estaria
qualificado, do mesmo modo que trabalhadores em posições-chave que tenham habilidades, conhecimento ou
experiência especiais, não prontamente disponíveis entre os trabalhadores da AEE.  Licenças de trabalho para cargos
que envolvam trabalhos braçais, artesanais, serviços administrativos gerais ou serviços secretariais não são
concedidas.
- A pessoa apresenta as devidas qualificações e experiência?
- Trabalhadores residentes devidamente qualificados e experientes estão disponíveis na AEE?  Os
requerentes de cargos da 1ª Categoria precisam apenas descrever por que a pessoa deveria ser contratada.  Os demais
terão de apresentar documentos comprobatórios, tais como anúncios ou descrição dos métodos de recrutamento.

O procedimento em geral não se estende por mais de quatro semanas.  As licenças de trabalho são emitidas pelo prazo
máximo de quatro anos, podendo ser prorrogadas.  Prorrogações das licenças são permitidas e empregadores da 1ª
Categoria não são obrigados a realizar processo de recrutamento.  Aos empregadores da 2ª Categoria caberá demonstrar
os resultados de um processo de recrutamento ou expor os motivos por que ele não se justifica.  O site do DEE na
Internet contém informações pormenorizadas acerca do procedimento, bem como formulários de requerimento
(www.dfee.gov.uk/ols ).

Quadro II.2: Procedimentos para Licença de Residência e de Trabalho na Alemanha
Os cidadãos dos Estados-Membros da AEE não precisam de licença de trabalho para exercer atividade profissional
na Alemanha.  No que respeita a empregos na Alemanha, o cidadão da AEE tem os mesmos direitos que os cidadãos
alemães.  Os cidadãos oriundos de países fora da AEE ficam obrigados a obter licença de trabalho/residência.
Em função da alta taxa de desemprego na Alemanha, e do direito estabelecido de livre movimentação da mão-de-
obra nos limites da AEE, a política geral de emprego na Alemanha tem caráter restritivo.  Os estrangeiros só têm
autorização para trabalhar na Alemanha se não houver empregados para o cargo disponíveis na AEE, ou se a
contratação de estrangeiro não prejudicar o mercado de trabalho.

A Lei de Estrangeiros Alemã (Artigo 10) confere poderes ao Ministério das Relações Interiores para determinar os
profissionais, o tipo de atividade e as nacionalidades para os quais licenças de trabalho será emitida.  Isso dá ao
governo alto grau de flexibilidade para implementar a política adequada a suas necessidades.   O exemplo a seguir ilustra
o uso flexível desse instrumento: em fevereiro de 2000, o governo alemão anunciou sua intenção de recrutar até 30.000
especialistas em informática, principalmente na Índia, e também em países da AEE.  A Alemanha teme perder espaço no
crescente setor de Tecnologia da Informação por falta de especialistas nessa área.  Para esse fim, planejou a emissão de
licenças de trabalho válidas por 6 anos.
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Quadro II.2 – continua na próxima página

O procedimento para obter licença de residência/trabalho consiste no seguinte:
Em primeiro lugar, o empregado deve solicitar “visto de emprego” na Embaixada da Alemanha do país em que
residir.  Esse visto é válido por 3 meses, e confirma que determinado empregador está autorizado a contratar o
requerente para ocupar determinado cargo na Alemanha.  O procedimento leva de 6 a 8 semanas, e custa menos de
US$ 50,00.  A fim de emitir o “visto de emprego”, o Ministério das Relações Interiores e o Ministério do Trabalho e
Assuntos Sociais coordenam suas decisões.  O “visto de emprego” será em geral emitido se não houver cidadãos da
AEE disponíveis para o cargo, e o empregado estrangeiro não será contratado em condições menos favoráveis do
que o cidadão alemão.  Esses critérios não se aplicam a determinados requerentes cujo emprego for considerado
neutro para o mercado de trabalho.  Por exemplo, gerentes de empresas com matriz no exterior, que devam trabalhar
na subsidiária alemã, jornalistas, atletas e assim por diante não têm de demonstrar que não existem cidadãos da AEE
disponíveis para ocupar sua posição.

Com o “visto de emprego” o estrangeiro fica autorizado a entrar na Alemanha, e recebe uma licença de trabalho da
delegacia do trabalho local válida por um ano.  O procedimento para obter a licença de trabalho constitui mera
formalidade, uma vez que se baseia no “visto de emprego” já emitido.  Documentação adicional não será necessária,
e não há custos envolvidos.  A emissão leva apenas alguns dias.

Obtida a licença de trabalho, o estrangeiro deverá requerer prorrogação de seu visto de residência junto ao
Departamento de Estrangeiros.  O visto de residência é emitido por um ano ou mais, dependendo de avaliação caso-
a-caso.

A fim de obter o visto de emprego, o requerente deverá apresentar os seguintes documentos:

Cédula de Identidade ou Passaporte válido;
Comprovante de emprego na Alemanha; e
Comprovante de seguro saúde.

C. Normas Trabalhistas Locais

72. A legislação trabalhista do Brasil é quase inteiramente baseada na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) federal e em dispositivos da Constituição Federal de 1988, complementados
pelas negociações das convenções coletivas de trabalho, jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho, e portarias do Ministério do Trabalho.39  Certas categorias profissionais, como
funcionários públicos, empregados domésticos e trabalhadores rurais estão excluídas da proteção
da CLT ficando sujeitas a legislação federal própria.  Em qualquer hipótese, não existe nenhuma
diferença estadual ou municipal no tocante ao regime jurídico que um empregador deva
observar, já que o trabalho está enquadrado especificamente na jurisdição federal.  A única
exceção a esta regra geral é a convenção ou acordo coletivo de trabalho que envolve as esferas
estadual e municipal.

73. O Art. 41 da CLT exige que todas as empresas que operarem no Brasil mantenham
registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livro, fichas ou sistemas
eletrônicos, que deverão ser autenticados pela Delegacia Regional do Trabalho.  As novas
empresas dispõem de 30 dias após a contratação do primeiro empregado para providenciar a

                                                
39 Arts. 5 a 11, 39 a 41, 170, 173, 193, 195 e 200 a 202.
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autenticação dos livros, fichas ou do software de registro dos trabalhadores pelo Ministério do
Trabalho.  O registro dos trabalhadores de uma empresa deverá ser periodicamente atualizado, e
deverá conter as seguintes informações acerca de cada empregado:

• Nome, endereço, data de nascimento e sexo do empregado, bem como seu número
de inscrição no INSS e número da Carteira Profissional (CTPS);

• Data da admissão e da despedida;
• Cargo e descrição das funções a serem exercidas pelo empregado;
• Local em que os serviços serão prestados e jornada de trabalho;
• Férias;
• Número da conta vinculada em que serão efetuados os depósitos do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS em favor do empregado; e
• Quaisquer acidentes do trabalho, bem como licenças tais como para tratamento de

saúde, licença-maternidade, etc.

74. Os primeiros 90 dias do contrato de trabalho serão considerados período de experiência, e
o empregador poderá dispensar o empregado com ou sem justa causa sem incorrer em qualquer
responsabilidade.  O empregado dispensado por justa causa só terá direito ao saldo de salário,
férias adquiridas e 13º salário proporcional.  O empregado dispensado sem justa causa terá
direito a um mês de aviso prévio por escrito, ou a um mês ou 45 dias de pagamento,
respectivamente, em lugar do aviso prévio, acrescido do pagamento de quaisquer férias
adquiridas e do 13º salário proporcional, bem como a multa equivalente a 40% do valor que
estiver depositado em nome do empregado junto ao FGTS.

75. A CLT exige ainda que o empregador com mais de 10 empregados deverá registrar a
presença deles no trabalho por meios mecânicos, cartões de ponto ou livros de presença que
deverão ser rubricados pelo empregado diariamente.  Esses registros, juntamente com recibos
dos salários, deverão constar de arquivos que o empregador conservará por até cinco anos.

76. Por ocasião da contratação de novo empregado, o empregador ficará legalmente obrigado
a solicitar do empregado o quanto segue:

• exames médicos;
• título de eleitor;
• prova de quitação com o serviço militar (para o sexo masculino);
• CIC;
• Carteiras de associações de classe (por exemplo, carteira da Ordem dos Advogados

do Brasil no caso de advogados, etc.);

77. A CLT estabelece que todos os empregados no Brasil ficam obrigados a ter uma Carteira
de Trabalho e Previdência Social na qual o empregador deverá anotar os principais aspectos da
relação de trabalho.  A CTPS em vigor serve como contrato de trabalho escrito mínimo que
poderá ser complementado por contato escrito mais abrangente.  Antes de iniciar um primeiro
emprego no Brasil, o empregado deverá obter sua CTPS em qualquer Delegacia Regional do
Trabalho.  A fim de obter a CTPS, o requerente estrangeiro deverá apresentar os seguintes
documentos:
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• Duas fotografias coloridas tamanho 3x4 cm;
• Cópia ou recorte da notícia de concessão do visto de trabalho publicada no Diário

Oficial da União;
• Cópia do formulário preenchido e entregue ao consulado no país de origem em que o

visto foi retirado; e
• Cópia do formulário de pedido da cédula de registro nacional de estrangeiro ou da

própria cédula de RNE.

78. A CTPS contém as seguintes informações:

• Número de série, data de emissão, e número de RNE da pessoa;
• Fotografia de todo o rosto da pessoa;
• Nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura; e
• Número do documento de naturalização (se houver) ou todas as informações

constantes da cédula de RNE (se houver).

79. No prazo de 48 horas a contar da data em que o empregado der início a suas atividades, o
empregador deverá anotar na CTPS os principais aspectos da relação empregatícia, inclusive
data de admissão, salário a ser pago, jornada de trabalho e quaisquer termos especiais da relação
que devam ser havidos por instrumentais (por exemplo, a existência de contrato de trabalho
escrito em separado).  Ademais, o empregador ficará obrigado a subseqüentemente anotar na
CTPS todas as férias ou demais ausências do empregado, contribuições ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e contribuições sindicais, registro no Programa de Integração
Social – PIS e a data de eventual rescisão da relação empregatícia.  Em geral, os empregados no
Brasil são contratados por prazo indeterminado (a menos que aspectos sazonais dos serviços
justifiquem o prazo determinado ou que as atividades da empresa sejam de caráter temporário
por natureza).  Alterações recentemente introduzidas passaram a permitir maior uso de contratos
de trabalho por prazo determinado desde que esses contratos sejam aprovados por sindicato e
sejam parte integrante de convenção coletiva de trabalho.

80. O Art. 7, III da Constituição Federal de 1988 exige que os empregadores registrem todos
os novos empregados (ressalvada a categoria dos empregados domésticos) junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.  A Lei Federal nº 8036 de 11 de maio de 1990 disciplina essa
obrigação constitucional e exige, entre outras coisas, que o empregador preencha o Documento
de Cadastramento do Trabalhador – DCT, entregando-o em qualquer agência da Caixa
Econômica Federal.  O FGTS é um regime compulsório de seguro desemprego instituído pelo
governo federal que propicia ao trabalhador pagamento de um valor único na hipótese de
despedida ou aposentadoria.

81. O Decreto Federal nº 99.684 de 8 de novembro de 1990 estabelece que os empregados
contribuam com um valor equivalente a 8% de seu salário bruto mensal a ser depositado em uma
conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal que renderá juros.  Não existe dedução do
contracheque de pagamento do empregado a título da contribuição ao FGTS.  O empregado
poderá sacar a totalidade dos recursos em sua conta de FGTS por ocasião de sua aposentadoria
ou despedida sem justa causa ou mesmo para aquisição de casa própria.  O empregado tem o
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direito de receber do empregador extrato mensal do FGTS demonstrando os recolhimentos
efetuados em seu favor (em geral, essa norma implica tão-somente a devida anotação na CTPS).
O empregador ficará obrigado também a conservar os registros dos depósitos do FGTS na conta
de cada empregado pelo prazo de 30 anos.

82. Uma vez constituído o vínculo empregatício, o empregador deverá proceder também ao
registro de qualquer empregado que esteja iniciando seu primeiro emprego no Brasil e que não
tenha ainda sido inscrito no Programa de Integração Social ou deverá preencher os espaços
pertinentes do Documento de Cadastramento do Trabalhador - DCT - que será entregue junto
com o registro do FGTS na Caixa Econômica Federal.  A Delegacia Regional do Trabalho
deverá também ser notificada acerca da inscrição no PIS.  A Lei Complementar Federal nº 7 de 7
de setembro de 1970 instituiu o PIS.  O empregador efetuará depósitos mensais no fundo geral
do PIS no valor de 0,65% de seu faturamento total.40

83. No Brasil, os empregados são geralmente pagos uma vez ao mês, embora o salário possa
efetivamente ser expresso em bases horárias ou mensais.  O Art. 7, IV da Constituição Federal de
1988 assegura pagamento de um salário mínimo.  O salário mínimo é atualmente de R$ 151,00
por mês.  Até 20% do salário do empregado poderá ser pago sob a forma de refeições, moradia,
vestuário ou demais itens que o empregador habitualmente forneça a seus empregados de acordo
com contrato de trabalho ou segundo usos e costumes consagrados.

84. Em conformidade com o Art. 7, XIII da Constituição Federal de 1988, a semana útil
básica do Brasil é fixada em 44 horas (ou um máximo de oito horas por dia), excluída a hora do
almoço e o mínimo de um dia de descanso remunerado (em geral domingo).  Os trabalhadores
empregados em certas funções tais como jornalistas, médicos, operadores ou qualquer pessoa
empregada em processo produtivo que funcione 24 horas por dia têm direito a jornadas mais
curtas.  Qualquer hora excedente às jornadas descritas acima deverá ser remunerada como hora
extra.  O pagamento da hora extra não é efetuado aos empregados que ocupem cargos de chefia,
no entanto.  A hora extra será remunerada à razão de 150% do valor-hora.  O serviço noturno
(definido como o prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte), terá o valor-hora
acrescido de 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e trinta segundos.  O trabalho
executado aos domingos será considerado extraordinário e remunerado em dobro.

85. Os benefícios obrigatórios e os encargos de folha de pagamento a que os empregadores
brasileiros devem dar atendimento em geral acrescem de 50% a 80% ao salário-base dos
empregados em regime de tempo integral.  Eles estão elencados a seguir (sendo em sua maioria
compulsórios, salvo disposição em contrário constante da CLT):

• Os empregadores deverão recolher a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro
Social (conta do INSS) de cada empregado, tomando por base 20% do salário mensal
do empregado41.  Uma alíquota adicional de 2,5% será recolhida para fins de

                                                
40 A regulamentação das contribuições ao PIS consta dos Decretos-Leis federais nº 2052 de 3 de agosto de 1983,
nº 2445 de 29 de junho de 1988, nº 2449 de 21 de julho de 1988 e da Lei nº 9718 de 27 de novembro de 1998.
41 A Lei Federal nº 8212 de 24 de julho de 1991 contém as normas gerais dos benefícios da Seguridade Social no
Brasil (a regulamentação da lei consta do Decreto Federal nº 612 de 21 de julho de 1992).  O Art. 21 da Lei nº 8212
(Art. 25 do Decreto 612) estabelece a taxa exata de contribuição do empregador.
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contribuição social do salário-educação42, de 0,6%, destinada ao serviço brasileiro de
apoio às micro e pequenas empresas - SEBRAE43, e de 0,2%, ao fundo de Reforma
Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA44.  No
caso específico dos trabalhadores da indústria, os empregadores deverão recolher
alíquota de 1% a 3% do salário mensal do empregado (dependendo da natureza do
risco) para financiamento do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT),45 de 1,5% ao
fundo de assistência do Serviço Social da Indústria ou do Comércio – SESI ou SESC
46, e de 1% ao serviço nacional de aprendizagem industrial/comercial
SENAI/SENAC 47.  A tabela abaixo resume o impacto total dessas normas nos custos
dos salários.

• Cerca de 8% do salário bruto constante do contracheque do empregado serão
deduzidos pelo empregador e depositados na conta de INSS do empregado.  As
deduções da seguridade social poderão ser ligeiramente mais altas ou mais baixas,
dependendo da natureza da atividade e do salário exato recebido;48

• O empregador deverá reter na fonte imposto de renda dos empregados que
auferirem mais de R$ 900,00 por mês, recolhendo-o à Secretaria da Receita
Federal.  Com relação aos empregados que auferirem entre R$ 901,00 e R$
15.000,00 por mês, a dedução será de 15% do pagamento bruto.  Quanto aos
empregados que auferirem mais de R$ 15.000,00, a alíquota será de 27%;

• Todos os empregados recebem um salário adicional em dezembro a título de
gratificação de Natal.  Cerca de metade desse 13º salário será pago ao empregado
antecipadamente, junto com o salário de novembro (embora possa também ser
liberada mais cedo, à época das férias do empregado), e o saldo, até o dia 20 de
dezembro;

• Todos os empregados têm direito a 30 dias de férias por ano (em acréscimo aos
feriados oficiais) a cada período de 12 meses trabalhado.  Durante as férias do
empregado, ser-lhe-á pago salário integral acrescido de gratificação de 1/3;

• Os trabalhadores que desempenharem atividades consideradas “insalubres” ou
“perigosas” receberão alíquota adicional calculada sobre a remuneração da hora
normal, oscilando entre 30% e 40%.  Ademais, contribuição de seguridade social
ligeiramente mais alta será também recolhida pelo empregador ao INSS em favor
deles (e a dedução do INSS do salário bruto constante do contracheque dos

                                                
42 Art. 212 da Constituição Federal de 1988 alterado em 12 de setembro de 1996 e o Decreto Federal nº 3142/99 de
17 de outubro de 1999.  A alíquota atual de contribuição ao Fundo de Educação foi fixada em 2,5% pela Lei Federal
nº 9424 de 24 de dezembro de 1996.
43, A contribuição ao SEBRAE foi instituída pela Lei Federal 8029 de 12 de abril de 1990, alterada pela Lei nº 8154
de 28 de dezembro de 1990.
44 A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei Federal nº 2613 de 23 de setembro de 1955, alterada pela Lei nº
7787 de 30 de junho de 1989.
45 O SAT foi criado pela Lei Federal nº 7787 de 30 de junho de 1989, alterada pela Lei 9528 de 10 de dezembro de
1997 (e subseqüentemente alterada em parte).  O Art. 22 da Lei Federal nº 8212 (ou art. 26 do Decreto nº 612)
especifica a alíquota exata da contribuição do empregador, dependendo do nível de periculosidade da atividade.
46 A Lei Federal nº 2613 de 23 de setembro de 1955 instituiu as contribuições ao SESI e ao SESC.  A
regulamentação consta do Decreto-Lei nº 1861 de 25 de fevereiro de 1981.
47 A Lei Federal nº 2613 de 23 de setembro de 1955 instituiu as contribuições ao SENAC e ao SENAI.  A
regulamentação consta do Decreto-Lei nº 1861 de 25 de fevereiro de 1981.
48 Vide Art. 20 da lei federal nº 8212 (ou Art. 22 do Decreto nº 612) a fim de verificar a alíquota exata, que oscila
entre o mínimo de 8% e o máximo de 10%.
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trabalhadores também poderá ser maior, ou seja, 9% ou 11% dependendo da
atividade);

• Os empregados farão jus a 15 dias de licença com remuneração integral para
tratamento de saúde, mediante apresentação de atestado médico.  Quaisquer dias
excedentes serão pagos pelo INSS (embora de modo não integral);

• Toda mulher terá direito a 120 dias de licença maternidade com remuneração
integral, a partir do oitavo mês de gravidez.  Pelo nascimento de filhos, o
trabalhador terá direito à licença paternidade de cinco dias consecutivos;

• Os empregadores são obrigados a conceder a qualquer empregado que se case
licença de três dias consecutivos com remuneração integral bem como de dois
dias consecutivos com remuneração integral em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica; um dia em
cada doze meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue; e até 2 dias
consecutivos ou não para o empregado se alistar eleitor;

• Os empregados que usam sistema de transporte coletivo público fazem jus a
pagamento pelo empregador de qualquer valor que exceda 6% de seu salário
mensal gasto em despesas de transporte.  Muitos empregadores optam pela
aquisição de vale-trasnporte para seus empregados, deduzindo automaticamente
6% do salário bruto do trabalhador;

• Os empregadores ficam obrigados a subsidiar as refeições dos empregados
durante a jornada de trabalho, geralmente sob a forma de vale-refeição;

• Será deduzido um dia de salário do contracheque do trabalhador a cada mês de
março, a título de contribuição sindical (embora nos termos da lei a contribuição
sindical não seja obrigatória).  O empregador complementa esse valor com sua
própria contribuição recolhida ao sindicato em favor de seus empregados;

• Os planos de participação nos lucros poderão ser negociados entre empregados e
empregadores por meio de convenções ou acordos coletivos de trabalho 49.  Um
grande incentivo para que empregados negociem esses planos é a isenção que
recebem de recolhimento de contribuições de seguridade social ao INSS em favor
dos empregados bem como das demais contribuições mensais de menor monta,
também de ordem social; e

• Os empregados que recebam menos de R$ 360,00 por mês e que tenham filhos
com menos de 14 anos de idade ou mais velhos mas que ainda sejam estudantes
farão jus a remuneração adicional especial.

                                                
49 As normas para estabelecimento dos planos de participação nos lucros são encontradas na Medida Provisória
Federal 794 de 29 de dezembro de 1994.
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Tabela II.1. Contribuições Sociais Obrigatórias do Trabalhador Industrial Médio
(Recolhidas pelo Empregador)

Alíquota sobre o salário
INSS (Seguro Social) 20,00
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 8,00
Salário-educação 2,50
SAT (Seguro de Acidente do Trabalho) Até 3,00%
SESI ou SESC (Fundo de Assistência do Serviço Social da Indústria ou do
Comércio) 1,50
SENAI/SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Comercial) 1,00
SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 0,60
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 0,20
Total 35,80

86. Os primeiros 90 dias do contrato de trabalho serão considerados período de experiência, e
o empregador poderá dispensar o empregado com ou sem justa causa sem incorrer em qualquer
responsabilidade.  O empregado dispensado por justa causa só terá direito ao pagamento
remanescente devido, bem como férias adquiridas e 13º salário proporcional.  O empregado
dispensado sem justa causa terá direito a um mês de aviso prévio por escrito, ou a um mês ou 45
dias de pagamento, respectivamente, em lugar do aviso prévio, acrescido do pagamento de
quaisquer férias adquiridas e do 13º salário proporcional, bem como a multa equivalente a 40%
do valor que estiver depositado em nome do empregado junto ao FGTS.

1. Análise

87. O regime trabalhista brasileiro é bastante complexo e altamente burocratizado.  Existe
uma série de obrigações de remuneração e benefícios a empregados que qualquer empresa que
opere no Brasil deve cumprir.  Ademais, muitas empresas que operam em regiões metropolitanas
importantes, em setores que exigem mão-de-obra qualificada, também entendem necessário
oferecer benefícios adicionais substanciais, de natureza não compulsória.  Por exemplo, a atual
inadequação dos serviços médicos e odontológicos da rede pública assim como do sistema
previdenciário do governo enseja que muitas empresas mantenham esquemas privados
complementares para seus empregados.  Uma das sugestões apresentadas pelos investidores à
equipe do FIAS foi de que o governo federal poderia, no mínimo, conceder às empresas que
mantenham seguro de saúde e planos de pensão privados para seus empregados algum tipo de
isenção fiscal.

88. O resultado da atual estrutura de emprego rígida e paternalista se reflete em custos
trabalhistas extremamente altos.  De acordo com estudo recente da EME sobre Competitividade
Global, os custos trabalhistas do setor industrial no Brasil foram aproximadamente o dobro dos
da Argentina e do México no período de 1995-99, e aproximadamente três vezes maiores do que
os do Chile.  Trata-se de fato que causa particular espanto, dado que esses três países da América
Latina registram PIB per capita mais alto do que o Brasil.  Na verdade, dos 31 países emergentes
comparados no estudo da EME, apenas Cingapura ultrapassou o Brasil em custos trabalhistas
mais altos no setor industrial.  Embora os salários no Brasil sejam moderados, o alto número de
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encargos compulsórios e impostos incidentes sobre os contratos de trabalho aumentam os custos
em mais um terço.  Conforme se observa na tabela acima, a contribuição patronal a fundos
sociais chega a 35%.  Trata-se de percentual alto, se comparado ao da Argentina (32%), México
(24,4%), Estados Unidos da América (21,5%) e Irlanda (32%) – Vide Apêndice D do qual
constam os dados dos fundos de contribuição social.

89. Os elevados custos trabalhistas contribuem para o fato de que entre um terço e a metade
da força de trabalho brasileira esteja atualmente empregada no setor informal.
Conseqüentemente, o salário obrigatório e generosos pacotes de benefícios impostos aos
empregadores brasileiros não são extensivos a contingentes cada vez maiores de trabalhadores
brasileiros.  Caberia assim ao governo do País implementar seriamente reformas profundas de
sorte a livrar o atual sistema de sua inflexibilidade, e fornecer nível mínimo de proteção
previdenciária e trabalhista a todos os trabalhadores brasileiros, bem como manter a produção
global do País mais competitiva no mercado internacional.  As contribuições patronais aos vários
fundos sociais são consideradas altas e, mais uma vez, ajudam a entender o motivo por que a
força de trabalho brasileira se mantém fora da economia formal.  Essa efetiva evasão diminui as
receitas estaduais e exclui os empregados do setor informal de proteções previdenciárias básicas
previstas em lei, criando desincentivos significativos para que os empregadores procedam a
novas contratações.

90. Com o intuito de tornar a Justiça do Trabalho mais flexível e de reduzir o desemprego, a
Lei federal nº 9601 promulgada em 21 de janeiro de 1998 autorizou contratos de trabalho por
prazo determinado de até dois anos com horas de trabalho flexíveis e variáveis, e reduziu
determinados encargos trabalhistas (por exemplo, a alíquota de contribuição ao FGTS é de
apenas 2% e o fundo de educação e demais contribuições sociais foram reduzidos à metade).
Mesmo assim, permanecem os rigores do regime trabalhista.  A participação do sindicato de
trabalhadores na elaboração do contrato é obrigatória e a avença deve ser formalizada por meio
de Convenção ou Acordo Coletivo.  Ademais, as partes deverão estabelecer a indenização devida
ao empregado em caso de rescisão antecipada.  A Medida Provisória 1766-6 expedida em 1999
disciplina contratos de trabalho a tempo parcial que estabelecem jornadas semanais máximas de
25 horas.  O empregado em regime de tempo parcial deverá receber remuneração proporcional à
que faria jus como empregado em regime integral, mas as horas extras não podem ser prestadas e
o tempo de férias fica limitado a 18 dias por ano.

91. Queixa freqüente ouvida pela equipe do FIAS no Brasil de vários representantes do setor
privado referia-se à natureza burocrática e ineficiente da Justiça do Trabalho no País, que consta
ser favorável aos empregados em relação aos empregadores.  Independentemente de a dispensa
ter ocorrido com ou sem justa causa, as rescisões geram processos trabalhistas por meio dos
quais se pleiteiam pagamentos de horas extras, se alega desigualdade de remuneração pelo
desempenho de mesmas funções, etc., na maior parte dos casos.  A facilidade com que os
empregados podem ajuizar ações e a complexidade das leis trabalhistas no Brasil tornam quase
inevitável que o empregado dispensado acabe por ganhar algo (por exemplo, dias de férias não
pagos ou horas extras).  As ações trabalhistas poderão também se arrastar por quatro ou cinco
anos entre a data de propositura e a data em que os recursos cabíveis tiverem sido esgotados.
Dessa maneira, consta que empregadores oferecem a empregados despedidos generosas verbas
rescisórias, mesmo que a dispensa tenha sido justificada, com o intuito de evitar que a rescisão
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seja levada à Justiça do Trabalho.  Outra possibilidade de que se valem empregadores frustrados
é a de não contestar as alegações apresentadas pelo empregado dispensado na Justiça do
Trabalho e simplesmente pagar a indenização pecuniária solicitada.  Fato positivo registrado no
Brasil nos últimos anos é a tendência crescente de usar mecanismos alternativos de solução de
litígios, especialmente a mediação, para tentar solucionar os litígios entre patrões e empregados,
evitando os tribunais trabalhistas.

2. Recomendações

92. As políticas e reforma trabalhistas constituem questão de longo prazo e extrapolam o
escopo de um estudo sobre barreiras administrativas a investimentos. No entanto, é impossível
ignorar seu impacto sobre a competitividade do Brasil para atrair investimentos estrangeiros.
Nessa perspectiva, as seguintes recomendações proporcionam áreas de aperfeiçoamentos de
curto e médio prazos do ponto de vista do investidor.

93. Considerar seriamente a possibilidade de descentralizar a administração da Justiça
do Trabalho.  À vista da competência quase exclusiva da legislação e dos tribunais federais
sobre as questões trabalhistas no País, o governo brasileiro talvez deseje estudar a
descentralização da Justiça do Trabalho.  Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a
legislação trabalhista e sua execução constituem responsabilidade compartilhada entre os
governos estadual e federal.  Várias reclamações trabalhistas são também apreciadas por órgãos
administrativos estaduais especiais.  A descentralização poderia propiciar soluções mais
adequadas e práticas, especialmente voltadas ao atendimento das necessidades de empregadores
locais e de seus empregados efetivos ou em potencial.  A descentralização da Justiça do Trabalho
foi também recentemente realizada com sucesso na Dinamarca e na Holanda, países que podem
fornecer idéias úteis para reformas similares no Brasil.

94. Estimular maior uso de mediação.  O governo deveria concentrar esforços em propor
mecanismos para solucionar litígios empregador-empregado e evitar que as reclamações acabem
sendo levadas a Juízo.  Desenvolver um sistema de mediação eficiente e fornecer incentivos para
que ele seja utilizado reduziria a pesada carga de trabalho dos tribunais além de reduzir a duração
das causas.  Formas alternativas de solução de litígios, como a arbitragem com efeito vinculante,
também poderiam ser usadas para dirimir litígios empregador-empregado.

95. Estimular o emprego em regime de tempo parcial e introduzir jornada de trabalho
flexível.  O governo poderia estudar forma de incrementar os esforços até aqui envidados para
estimular o emprego em regime de tempo parcial e estabelecer maior flexibilidade para definir a
jornada de trabalho.  Os empregadores precisam de nível ainda maior de flexibilidade para poder
contratar empregados em caso de aquecimento econômico e dispensar trabalhadores
improdutivos especialmente nas indústrias voltadas à exportação que são mais sensíveis a
alterações de preço e de produtividade.  O sistema atual faz com que seja fundamentalmente
difícil para os empregadores de pequeno e médio porte  -  se quiserem permanecer na economia
formal – criar novos empregos e aumentar os níveis de produtividade.

96. Rever os impostos incidentes sobre folha de pagamento.  O governo deveria também
examinar a possibilidade de reduzir os altos impostos incidentes sobre folha de pagamento que
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os empregadores ficam atualmente obrigados a pagar a fim de financiar vários benefícios sociais.
Trata-se de objetivo a longo prazo que deveria constituir componente de um programa mais
amplo de reforma previdenciária e trabalhista.  No entanto, é crítico para atrair investimentos que
usariam o Brasil como base de exportação.  Essas indústrias são mais sensíveis a custos e têm
maior mobilidade do que as indústrias voltadas ao mercado interno, e escolheriam países com
custos mais baixos, em vez de escolher o Brasil.
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CAPÍTULO III

DEVER DE INFORMAR

97. Este capítulo examina o procedimento que a empresa estrangeira que pretenda realizar
negócios no Brasil deve observar a fim de operar no País nos termos da lei.  Examina de modo
especial os passos a ser seguidos a fim de estabelecer uma filial ou constituir uma subsidiária no
Brasil, bem como de dar cumprimento às demais obrigações nos termos da lei nos níveis federal,
estadual ou municipal tais como o registro da empresa junto às autoridades fiscais.  O capítulo
analisa ainda os diferentes esquemas de incentivo a investimentos (inclusive programas de
empréstimos favoráveis) que possam existir nos níveis federal, estadual ou municipal e as
providências que qualquer pessoa jurídica deva tomar para lançar mão desses incentivos.  O
capítulo termina com o exame dos deveres de informar que qualquer empresa que opere no
Brasil deve satisfazer para fins estatísticos.  O volume deste estudo que trata de políticas aborda
as questões políticas gerais ligadas à constituição de empresas.

A. Constituição de Sociedade/Processo de Registro

98. Este Capítulo abordará três tipos de sociedades que um investidor pode constituir no Brasil:
filial, sociedade por quotas de responsabilidade limitada (Limitada) e sociedade anônima (S.A.).  As
Limitadas são semelhantes às Limited Partnerships ou às Limited Liability Companies do Reino
Unido ou dos Estados Unidos da América.  A S.A. assemelha-se à Joint-Stock Company ou à
Corporation.

1. Visão Geral

99. Em 1995, a Constituição Federal de 1988 sofreu uma emenda de sorte a eliminar a
distinção até então existente entre sociedades estabelecidas no Brasil com a maioria do capital
social detida por brasileiros e sociedades com maioria de seu capital social proveniente do
exterior.  Antes da emenda, apenas sociedades brasileiras cujo capital social fosse em sua maioria
nacional tinham acesso a programas de empréstimos subsidiados pelo governo a taxas de juros
favoráveis, por exemplo, ou podiam participar de licitações envolvendo projetos do governo.
Com a emenda constitucional de 1995, a única distinção que permanece atualmente é entre
sociedades constituídas segundo a lei estrangeira e aquelas constituídas segundo a lei do Brasil e
administradas no Brasil.

100. As emendas de 1995 viabilizaram também a participação estrangeira no setor da telefonia
celular, a participação do capital privado e/ou estrangeiro na exploração, comercialização e
transporte de petróleo e gás natural, suspenderam as restrições de cabotagem sobre navegação
costeira de passageiros e de carga, e puseram fim ao monopólio estatal nos setores de mineração,
geração e transmissão de energia elétrica e de operação de portos, estradas de ferro e de rodagem.
Em 1999, o poder executivo promulgou uma importante alteração da Lei das Sociedades Anônimas
Brasileira ao permitir que investidores estrangeiros passassem a integrar os conselhos de sociedades
brasileiras mesmo sem residir no País.
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101. Apesar das alterações acima que tornaram o Brasil mais atraente ao investimento direto
estrangeiro, a Constituição Federal ainda veda a participação estrangeira em empresas brasileiras
que envolvam:

• Energia nuclear;
• Serviços de assistência médica;
• Propriedade e administração de jornais, revistas e demais publicações, e de redes

de rádio e televisão;
• Propriedade de imóveis localizados próximo a fronteiras internacionais;
• Serviços de correios e telégrafos;
• Concessões de linhas aéreas nacionais;
• Indústria aeroespacial; e
• Setor de serviços financeiros (inclusive seguros) exceto aqueles considerados “de

interesse nacional”, caso em que Decreto Executivo deverá ser editado a fim de
aprovar o investimento.

102. As subsidiárias integrais de sociedades estrangeiras não estão autorizadas a operar no
Brasil segundo interpretação do Art. 251 da Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das
Sociedades Anônimas Brasileira) que, ao definir subsidiárias integrais declara que “..a
companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, tendo como único acionista
sociedade brasileira…”.  No entanto, como é facultado aos investidores estrangeiros (com
algumas exceções) deter 100% das ações de uma companhia brasileira, as conseqüências de
ordem prática dessa restrição podem não ser muito grandes.  O Brasil permite, entretanto, que a
sociedade estrangeira de natureza mercantil abra filial ou agência no território nacional.  Como o
procedimento para abertura de filial ou agência é oneroso e delongado, incluindo a elaboração de
requerimento específico ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e substanciais
atividades de lobby junto ao poder executivo em Brasília, poucas sociedades – com exceção de
bancos estrangeiros, companhias de seguro e grandes instituições financeiras – optam por essa
via.  A maior parte das sociedades prefere, em vez disso, constituir sociedade civil ou mercantil
brasileira.

103. A lei brasileira exige que todos os documentos estrangeiros que devam instruir processo
oficial no Brasil devem antes ser legalizados em consulado brasileiro.  O procedimento implica
notarização do documento por Tabelião no país de origem, reconhecimento da firma e do selo do
tabelião pela autoridade local competente (por exemplo, nos Estados Unidos, a autoridade
competente seria o Escrivão do Condado), e, em seguida, reconhecimento do certificado de
registro da autoridade local pelo consulado brasileiro.  Ademais, qualquer parte do documento
que estiver redigida em língua estrangeira deverá ser traduzida para o português por tradutor
devidamente habilitado pela autoridade competente do Brasil ao qual cumprirá atestar também,
sob juramento, a exatidão da tradução.  Os honorários mínimos cobrados por esses tradutores
juramentados oscilam de R$ 25,00 a R$ 30,00 por lauda (sendo o texto de cada lauda formatado
de maneira mais limitada que os parâmetros efetivos de uma lauda normal).  As vias dos
documentos assinados que forem apresentadas para fins oficiais deverão ter as respectivas firmas
reconhecidas.  O reconhecimento no Brasil significa que o documento firmado deve ser levado a
um cartório no qual a firma da(s) pessoa(s) que firmou(aram) o documento esteja(m)
arquivada(s) de modo que possa(m) ser reconhecida(s) pelo tabelião.  No caso de documentos



41

estrangeiros, o processo de legalização no consulado brasileiro satisfaz a exigência de
reconhecimento de firma.

a. Recomendações

104. O fundamento legal que proíbe subsidiárias integrais de empresas estrangeiras de operar
no Brasil é tênue, na melhor das hipóteses.  A exposição de motivos que acompanhou a Lei 6404
de 15 de dezembro de 1976, quando ela foi submetida ao Congresso indicava apenas que “o
Projeto de Lei veda às sociedades baseadas no estrangeiro a abertura de subsidiária integral no
Brasil, tornando claro que a lei proíbe que interesses estrangeiros preponderem sobre os
nacionais”.  Dado que a lei foi aprovada em época em que o Brasil fazia distinção entre empresa
com maioria de capital nacional e empresa com maioria de capital estrangeiro, o fundamento está
nas idéias políticas nacionalistas em voga naquele tempo.  À vista do fato de que o Brasil aboliu
a antiga distinção, parece não existir motivo para se prender a ela.  Na prática, a proibição pode
facilmente ser subvertida pela intenção da sociedade estrangeira de exercer o controle de
empresa constituída no Brasil apesar da presença de sócio brasileiro residente.  O fato de que a
norma permaneça consagrada em lei desnecessariamente, gera um sinal negativo a estrangeiros
no que toca à receptividade do Brasil ao FDI.  Assim, talvez o Governo deseje levar em conta a
eliminação da proibição.

2. Estabelecimento de Filial ou Agência de Sociedade Estrangeira no Brasil

105. A atual regulamentação que rege o estabelecimento de filial ou agência de sociedade
estrangeira no Brasil consta da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro
do Comércio – DNRC, expedida em 5 de janeiro de 1999.  Ademais, a Resolução 2099 do Banco
Central do Brasil, de 1994, limita a dez o número máximo de filiais ou agências que podem ser
abertas no Brasil por Instituição Financeira estrangeira (ressalvadas circunstâncias absolutamente
excepcionais).  A filial ou agência poderá ser estabelecida tão-somente após a promulgação de
Decreto Executivo que autorize a abertura da(s) filial(ais) ou agência(s), embora tais decretos
sejam efetivamente expedidos pelo Ministério da Justiça e sancionados pelo Presidente da
República.  Qualquer sociedade que deseje estabelecer filial(ais) ou agência(s) deverá apresentar
seu pedido em papel timbrado e encaminhá-lo ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior em Brasília (MDIFT).  Ao requerimento deverão ser anexadas duas vias dos
seguintes documentos:

• Deliberação da companhia de estabelecer filial ou agência no Brasil, descrevendo
as atividades que a(s) filial(ais) ou agência(s) realizará(ão), o capital que foi
alocado para as operações da(s) filial(ais) ou agência(s), expresso em reais, e o
endereço da(s) filial(ais) ou agência(s) prevista(s).  Na maior parte dos casos, a
sociedade estrangeira fornecerá o endereço de seus advogados brasileiros como
sendo o de sua filial ou agência;

• Estatuto social (no caso de sociedade anônima) ou contrato social (no caso de
sociedade limitada);

• Relação dos nomes dos sócios ou acionistas da sociedade, respectivas profissões,
domicílios e número de quotas ou ações detidas por cada um deles, ressalvados
casos em que a sociedade seja tão grande que torne inviável o fornecimento
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dessas informações ou casos em que seja apresentada prova (fotocópia do estatuto
social pertinente e da respectiva tradução juramentada será suficiente) de que o
país no qual a sociedade está estabelecida veda a divulgação dessas informações
por força de lei;

• Prova de que a sociedade estrangeira encontra-se devidamente constituída de
acordo com as leis do país no qual foi estabelecida.  Uma declaração oficial ou
declaração jurada expedida pela Junta Comercial como por exemplo Certificado
de Regularidade de Situação devidamente traduzida será suficiente;

• Deliberação da sociedade outorgando a pessoa (independentemente da
nacionalidade) domiciliada no Brasil mandato com plenos poderes para
representar a sociedade estrangeira durante todo o processo de autorização e
procedimentos de registro subseqüentes bem como para receber citação em nome
da sociedade estrangeira no Brasil;

• Declaração autenticada do representante da sociedade no Brasil detentor de
procuração nos termos da qual a sociedade declare aceitar as condições que forem
impostas ao representante, caso a companhia autorize a abertura de filial(ais) ou
agência(s);

• O mais recente balanço patrimonial da sociedade espelhando nível de capital
suficiente (os valores exatos não estão previstos em lei) para autorizar a abertura
de filial(ais) ou agência(s); e

• Comprovação do pagamento da taxa de processamento simbólica cobrada pelo
MDIFT.

106. Uma análise de todos os documentos acima será realizada pelo MDIFT e por qualquer
outra agência do governo federal que possa querer analisar o pedido por se enquadrar no âmbito
da sua competência (por exemplo, o Ministério da Saúde no caso de empresa farmacêutica).
Aviso da protocolização de pedido é circulado entre todos os ministérios em Brasília.  O
processo de análise do documento deverá por lei ter prazo não superior a 60 dias.

107. Caso o governo federal decida autorizar a abertura da filial, um Decreto será publicado
no Diário Oficial indicando as funções específicas e o número de filiais ou agências que a
sociedade estrangeira está autorizada a operar no Brasil.  Quando estiver operando no Brasil, a
filial ou agência usará o nome da sociedade estrangeira e poderá, se assim desejar, acrescentar as
palavras “do Brasil” ou “para o Brasil”.  Após a publicação do Decreto, a sociedade estrangeira
deverá transferir o capital que tiver alocado para as atividades da(s) filial(ais) para uma conta
aberta em banco baseado no Brasil autorizado a realizar transações de câmbio.  O representante
da sociedade no Brasil, na qualidade de detentor de plenos poderes outorgados por procuração,
em geral, abre essa conta.

108. Uma vez que os recursos sejam depositados em conta corrente junto a estabelecimento
bancário autorizado, a sociedade estrangeira deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado
em que foi autorizada a operar e onde estabelecerá sua sede.  A Junta Comercial é órgão público
estadual jurisdicionado ao  MDIFT.  Em todos os demais Estados em que estiver autorizada a
operar, a sociedade deverá apenas arquivar (na respectiva Junta Comercial local) uma declaração
de endereço e um certificado de registro simplificado expedido pela Junta Comercial do Estado
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no qual sua sede estará localizada.  Os documentos exigidos para registro na Junta Comercial
onde a filial terá sede incluem:

• Cópia do Decreto Executivo publicado no Diário Oficial da União (recorte do
jornal contendo o texto do Decreto será suficiente);

• Cópias da deliberação da sociedade declarando sua intenção de estabelecer filial
ou agência no Brasil – devidamente autenticadas pelo MDIFT; os atos
constitutivos da empresa; relação dos sócios ou acionistas da empresa; e
comprovação de regularidade de situação da empresa no país de origem;

• Comprovação do depósito em estabelecimento bancário brasileiro autorizado do
capital destinado pela controladora à operação da filial (extrato bancário ou
Certificado de Registro emitido pelo Banco Central será suficiente);

• Comprovante de endereço atestando localização da(s) filial(ais) ou agência(s) caso
diverso do constante da deliberação original da sociedade que dispôs sobre o
estabelecimento da(s) filial(ais).  A atividade a ser desenvolvida em qualquer
endereço deverá ser compatível com toda e qualquer lei de zoneamento porventura
existente no local, e a sociedade deverá antes de mais nada obter quaisquer alvarás
atinentes a meio ambiente, saúde ou agricultura que venham a ser exigidos pelas
autoridades locais, quer estaduais quer municipais;

109. A Junta Comercial do Estado de São Paulo atualmente leva de três a cinco dias úteis para
registrar a filial de sociedade estrangeira.  A Junta Comercial do Rio de Janeiro conclui o processo
no prazo de 72 horas.

110. A sociedade estrangeira autorizada a abrir filial(ais) ou agência(s) no Brasil deve publicar
uma vez por ano, em língua portuguesa, todas e quaisquer informações que a sociedade estrangeira
esteja obrigada a publicar segundo as leis de seu país de origem, inclusive suas demonstrações
financeiras, balanço patrimonial, ou atos administrativos, no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Estado de cada Estado no qual estiver autorizada a operar, bem como em jornal local de
ampla circulação (e pelas taxas normais de páginas de publicidade).  A sociedade deverá ademais
publicar nos mesmos veículos as demonstrações financeiras (inclusive balanço patrimonial) de
sua(s) filial(ais) ou agência(s) no Brasil.  Cópias das páginas de diferentes publicações deverão
então ser apresentadas à competente Junta Comercial do Estado (recorte do jornal será suficiente).
O descumprimento dessas exigências poderá acarretar o cancelamento da autorização para operar
filial ou agência.  Como a lei não estipula prazo para atendimento dessas exigências (afora a
declaração de que devem ser anualmente cumpridas), qualquer tentativa de uma Junta Comercial
do Estado de impor sanções por descumprimento de supostos prazos poderá ser contestada com
êxito em ação judicial que declare a ilegalidade da medida.

111. O governo federal deverá aprovar quaisquer mudanças que a sociedade estrangeira
pretenda efetuar no tocante a quaisquer filiais ou agências que ela opere no território nacional,
inclusive abertura de novas filiais ou agências.  Essas mudanças exigirão a apresentação de novo
conjunto de documentos similares ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIFT).  Um conjunto adicional de documentos deverá também ser apresentado ao
Ministério na hipótese de que sociedade estrangeira pretenda fechar qualquer filial ou agência.
Existe também um procedimento que autoriza a sociedade estrangeira a peticionar ao Ministério do
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior visando à conversão de sua filial ou agência local
em sociedade civil ou mercantil brasileira.

112. A abertura de filiais ou agências de pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil vem se
limitando, até aqui, quase exclusivamente a bancos e demais instituições financeiras.  Na maior
parte dos países, os investidores diretos estrangeiros ficam menos inclinados a abrir filial do que
estabelecer subsidiária local, quer integral quer indiretamente controlada, já que a lei, em geral,
sujeita os ativos da sociedade controladora estrangeira a quaisquer passivos da filial.  Ademais,
pode haver freqüentes repercussões fiscais negativas no país de origem caso a operação
estrangeira consista em filial em vez de subsidiária local.  A despeito desses empecilhos, o Brasil
não permite que empresas estrangeiras operem subsidiárias integrais no País.

113. O processo de análise de documentos para registro de filial não deveria, por lei, se estender
por mais do que 60 dias até sua conclusão.  Na prática, porém, o processo de revisão poderá
facilmente durar de quatro a cinco meses especialmente quando solicitações envolverem setores
tradicionalmente sensíveis da economia brasileira (por exemplo, o setor de serviços financeiros).  O
processo de registro em si, após a análise, leva cerca de 3 dias.  Além da análise rigorosa, a falta de
pessoal na maior parte das repartições constitui causa de atrasos.  A demora enfrentada pelas
sociedades estrangeiras que pretendam obter autorização para abrir filial ou agência no Brasil é
exacerbada pelo fato de que são dois os Ministérios a processar esses pedidos (ou seja, o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da Justiça) em vez de uma só
autoridade centralizada.

114. As empresas também ficam obrigadas a publicar anualmente em no mínimo três jornais
diferentes todas as informações societárias e financeiras que devam publicar em seu país de origem.
O processo é de difícil execução já que atribui ao governo o ônus de constatar quais são as
exigências de divulgação nos vários países do mundo, algo que provavelmente ele não faça.
Embora a exigência de que as demonstrações financeiras anuais (inclusive balanços patrimoniais)
das filiais ou agências da empresa sejam publicadas seja mais razoável, a exigência adicional de que
sejam publicadas em jornal local às taxas comerciais aplicáveis a anúncios publicitários, além de no
Diário Oficial da União e do Estado, parece excessiva.

b. Recomendações

115. Agilizar o processo de aprovação das filiais tornaria mais atraente a implementação de
projetos de investimento no País.  Por outro lado, se é significativamente mais complexo estabelecer
uma empresa no Brasil do que em outros países concorrentes, os investidores em potencial
poderiam rapidamente escolher outro local.  Portanto, para racionalizar o processo de registro de
filiais, o Governo poderia talvez considerar o seguinte:

116. Limitar o processo de análise a um único Ministério/Agência.  Limitar o processo de
análise a um único órgão público abreviaria o lapso de tempo entre a data de protocolização do
pedido e a da respectiva aprovação.  Ademais, a disposição atual que permite poderes de análise a
qualquer outro órgão público federal que possa ter jurisdição sobre a matéria é mais um convite a
demoras desnecessárias (especialmente se eles tiverem a escassez de pessoal do Ministério da
Justiça e forem incapazes de responder rapidamente).
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117. Reduzir as exigências de informações para contato e observância das leis de
zoneamento locais.  A exigência de que o pedido inicial inclua o(s) endereço(s) da agência ou filial
proposta constitui ônus desnecessário, já que na maior parte dos casos não é provável que a empresa
seja proprietária ou locatária de quaisquer estabelecimentos no Brasil até que seu pedido de abertura
de filial tenha sido aprovado.  Assim, a exigência força as empresas estrangeiras a contratar os
serviços de escritório de advocacia brasileiro ou a usar imobiliária que lhe forneça um “endereço”
mediante remuneração.  Essa exigência poderia, portanto, ser substituída por outra, estipulando que
a empresa estrangeira fornecesse nome, endereço e número de telefone de contato local no Brasil.
O governo poderá também desejar eliminar a exigência de observância das leis de zoneamento e de
autorizações ambientais, sanitárias ou agrícolas expedidas pelas autoridades estaduais e/ou
municipais antes que a empresa possa obter registro na Junta Comercial do Estado.  Essas
exigências colocam a empresa em um impasse jurídico.  Até que a agência ou filial seja registrada,
ela não poderá realizar negócios no Brasil nos termos da lei.  Portanto, não poderá efetivamente
celebrar contratos de locação ou adquirir bens.  Conseqüentemente, não poderá dar atendimento a
leis de zoneamento nem solicitar autorizações sanitárias, agrícolas ou ambientais que, em sua
totalidade, pressupõem a existência de estabelecimentos a serem inspecionados.

118. Reduzir as exigências de informações societárias.  A exigência de que a empresa
apresente lista detalhada acerca de seus sócios ou acionistas bem como respectivas informações para
contato não parecem ter finalidade objetiva e deveriam ser eliminadas, especialmente porque
empresas de grande porte ou as que estejam baseadas em países que vedam a divulgação dessas
informações já se encontram expressamente isentadas dessa exigência.  Se o objetivo ao pedir essas
informações for determinar a estabilidade financeira da empresa estrangeira, os dados poderão ser
obtidos do balanço patrimonial que cada empresa fica obrigada a apresentar quando da
protocolização do pedido.

119. Estabelecer um sistema de compartilhamento de informações no MDIFT.  Dado que as
Juntas Comerciais do Estado já estão jurisdicionadas ao MDIFT, a exigência de que a sociedade
estrangeira apresente cópias de uma série de documentos à Junta Comercial do Estado que já
tenham sido apresentados ao Ministério em Brasília ao qual a Junta está subordinada (por exemplo,
a deliberação societária por meio da qual se defina o estabelecimento de filial ou agência no Brasil;
estatuto social ou contrato social da empresa; relação de sócios ou acionistas; e comprovante de boa
situação no país de origem) constitui ônus burocrático adicional e deveria ser substituído por
procedimento de averiguação interno.

120. Reduzir as exigências de documentação para o caso de filiais adicionais.  A exigência de
que a sociedade que já tenha sido autorizada a estabelecer filial(ais) ou agência(s) no Brasil
apresente nova documentação e se submeta a outro moroso procedimento a fim de abrir novos
escritórios, onera desnecessariamente as operações das empresas no Brasil.  Se a empresa
estrangeira já tiver sido autorizada a abrir filial(ais) ou agência(s) no Brasil, não deveria ter de
buscar nova autorização do governo federal para melhor atender a seus clientes, mediante expansão
de sua rede de escritórios no Brasil.  O governo do País deveria facilitar a expansão em vez de
dificultá-la.  O MDIFT deveria portanto adotar procedimento sumário para aprovar essas mudanças.



46

121. Diminuir a exigência de publicação de informações financeiras.  Por fim, a exigência de
que a empresa publique anualmente em no mínimo três jornais diferentes todas as informações
societárias e financeiras que é obrigada a publicar em seu país de origem não parece se prestar a
qualquer fim útil.  O pequeno grupo de pessoas realmente interessadas em acompanhar esses avisos
de natureza legal podem facilmente recorrer a eles nos diários oficiais ou solicitá-los diretamente
das empresas.  Esse procedimento estabeleceria um paralelo com vários países da Europa tais como
a Bélgica, a Alemanha e a Suíça que têm exigências de publicação similares, limitando-as, porém,
aos diários oficiais.
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Figure III.1 Registration of a Branch or Agency Office(s) in Brazil

3. Constituição de Sociedades

122. Os dois tipos mais comuns de sociedades utilizados no Brasil são as sociedades limitadas
e as sociedades anônimas (S.A.).  O Código Comercial de 1850 autoriza quatro outros tipos de
sociedade, embora três deles não sejam utilizados no Brasil há pelo menos 60 anos e o quarto, a
sociedade em conta de participação, só seja usado em situações muito restritas.

a. Limitadas

123. A lei que rege o estabelecimento e operação da limitada consta do Decreto nº 3.708 de 10
de janeiro de 1919.  A sociedade limitada é similar à limited liability partnership ou à closely
held corporation do direito anglo-saxão.  Apenas dois sócios (que podem ser tanto pessoas
físicas como jurídicas) são necessários para se constituir uma limitada.  Nenhum dos dois sócios
precisa ser brasileiro e nenhum deles precisa ser sequer residente no País.  A responsabilidade
dos sócios é limitada ao valor do capital social que tiver sido integralizado em conjunto por eles.

124. O contrato social de uma limitada deverá indicar sua denominação, prazo de duração,
objeto social, sede, o nome de todos os sócios, respectivos domicílios e profissões, e o valor do
capital inicial investido e distribuído aos sócios sob a forma de quotas.  O contrato social deverá ser
alterado sempre que o capital social for modificado e também o for a participação dos sócios. O
contrato social deverá ser vistado (ou seja, firmado) por advogado.  O contrato social deverá
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indicar também qual(ais) o(s) sócio(s) que gerirá(ão) a limitada. Caso poderes de gestão sejam
detidos por pessoa física ou jurídica residente fora do Brasil, a sociedade designará pessoa
residente no Brasil à qual poderá delegar poderes administrativos e de gestão.  Várias sociedades
estrangeiras delegam esses poderes a um de seus advogados brasileiros.  O agente assim
constituído deverá dispor também de mandato para abrir conta em banco brasileiro devidamente
autorizado a realizar operações de câmbio de sorte que o aporte de capital possa ser transferido
para o Brasil.  Diversamente da S.A., entretanto, não existe exigência de aporte mínimo de capital.
Ademais, não existe nenhuma exigência de que a limitada publique a qualquer tempo suas
demonstrações financeiras auditadas (e por conseqüência não existem as altas taxas de publicidade e
contabilidade que essa exigência importaria).  A limitada propicia também maior flexibilidade para
mudanças.  Assim, vários investidores estrangeiros preferem constituir uma limitada para levar a
cabo suas operações no País em vez de constituir sociedade anônima.

i. Registro da Limitada

125. Antes que a limitada dê início a suas operações, ela deverá estar registrada no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas.  O Registro Civil de Pessoas Jurídicas é empresa privada à qual o
governo outorgou concessão de prestação de serviços pára administrativos.  Apenas as limitadas
que atuem especificamente na prestação de serviços poderão se registrar no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas.  As limitadas que tenham objetivos mercantis ou se dediquem a atividades
mistas de natureza mercantil e de prestação de serviços deverão se registrar na Junta Comercial
do Estado no qual têm sede.  O Código Comercial Brasileiro de 1850 define o que constitui
prestação de serviços e o que é atividade mercantil.  Diferente da maior parte dos demais Estados
brasileiros, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro registra limitadas sem distinção de sua
natureza mercantil ou de prestação de serviços (Vide Cláusula 3.b.i abaixo).  No entanto, a
ausência de registro no Registro competente poderá acarretar a desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade em ação judicial subseqüente, sujeitando os sócios pessoas físicas a
responder com seu patrimônio pessoal.

126. Antes de proceder ao registro de uma limitada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é
necessário realizar busca prévia de nome visando verificar se nome igual ou outro similar o
bastante para causar confusão entre o público já foi registrado na cidade em que a sociedade
instalará sua sede.  Trata-se de exigência normalmente cumprida antes que a limitada seja
registrada.  Na Cidade de São Paulo, esse processo leva um dia e é cobrada uma taxa simbólica
pela confirmação escrita.  Se nenhuma outra empresa estiver utilizando nome igual ou similar, a
limitada poderá ser registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Cidade proposta.
Cidades grandes como São Paulo têm mais de um cartório e a sociedade poderá livremente
escolher em qual deles proceder ao registro.  Na Cidade do Rio de Janeiro bem como em demais
cidades no Estado do Rio de Janeiro, só existe um Registro Civil de Pessoas Jurídicas (o que
permite que o procedimento de busca do nome seja realizado imediatamente).

127. A fim de proceder ao registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em dada cidade, a
limitada deverá apresentar um formulário de informações gerais (Vide Anexo 2) que incluirá o
seguinte:

• Cópia autenticada do contrato social;
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• Qualquer documento por meio do qual sejam delegados poderes administrativos e
de gestão a pessoa física residente no Brasil, autorizada a receber citação
(devendo ambos estar traduzidos e legalizados caso exigido); e

• Comprovação de participação em Associação de Classe dependendo do tipo de
serviços a serem oferecidos.  A comprovação aqui referida em geral constitui
mero carimbo da Associação aposto no anverso do contrato social.  A anuidade
dessas associações em geral fica em torno de R$ 100,00, embora a limitada deva
normalmente empregar profissional habilitado a integrar a categoria profissional
em questão, e a associação de classe possa também exigir que ele tenha
nacionalidade brasileira (em alguns casos o requisito é obrigatório, já que a
profissão (por exemplo advocacia) somente pode ser exercida por cidadãos
brasileiros).

128. O registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas na Cidade de São Paulo geralmente
ocorre dentro de três a cinco dias úteis a contar da apresentação do pedido inicial e da
apresentação de toda a documentação necessária.  Na Cidade do Rio de Janeiro, em que só existe
um Cartório do gênero, o prazo pode ser sensivelmente mais curto.  Os emolumentos para
registro são regulados pelo Governo do Estado e variam conforme o valor efetivo do capital que
foi investido na limitada.  Os emolumentos na Cidade de São Paulo referentes a capital realizado de
R$ 1.000.000,00 por exemplo seriam de R$ 726,51.

Figura III.2 Registro de limitada de natureza mercantil

Constituição da limitada:
1) Contrato Social;
2) Nomeação de Gerente

baseado no Brasil:

Abertura de conta bancária
no Brasil e transferência do
aporte de capital (opcional)

Registro no Banco Central do Brasil de
qualquer transferência de capital estrangeiro
de investidor direto para o Brasil

Legalização e tradução de
documentos estrangeiros cuja
apresentação seja exigida

Processo de busca
de nome na Junta
Comercial do
Estado

Registro na Junta
Comercial do Estado

Averbação no INPI de qualquer contrato de
transferência de tecnologia, franquia ou de licença
em vez de aporte de capital direto
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b. Sociedade Anônima (S.A.)

129. Os regulamentos que regem a constituição e operação da Sociedade Anônima constam da
Lei Federal nº 6404 de 15 de dezembro de 1976 (alterada pela Lei nº 9457 de 5 de maio de
1997).  A Sociedade Anônima ou S.A. é bastante similar à joint stock company podendo ser
aberta ou fechada.  A S.A. deve ter no mínimo dois acionistas e no mínimo 10% do preço de
emissão de suas ações devem ser integralizados e depositados em conta bancária no Brasil.  Esse
depósito, por sua vez, exige nomeação prévia de pessoa no Brasil que disponha dos poderes para
abrir conta bancária em estabelecimento baseado no País autorizado a realizar transações de
câmbio, de modo que possa receber o aporte de capital inicial.  Ademais qualquer acionista
residente ou domiciliado no exterior deverá nomear agente no Brasil para receber citação em seu
nome.

130. Todos os membros da Diretoria (mínimo de dois) deverão ser pessoas físicas
domiciliadas no Brasil ou, caso residam no exterior, deverão nomear um procurador que resida
no Brasil.50 Não existe exigência legal de que os conselheiros sejam brasileiros, no entanto.  Se
as ações forem integralizadas com utilização de recursos não monetários (tais como ativos,
marcas, etc.) o valor delas deverá ser estipulado por três peritos ou empresa especializada
aprovados em assembléia geral da S.A.  O valor deverá ser aprovado em assembléia geral
subseqüente.  A lei é omissa no tocante a quaisquer exigências de nacionalidade ou domicílio dos
três peritos ou da empresa especializada.

131. Se for realizada oferta pública de venda das ações da S.A., deverá haver registro
preliminar da emissão das ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) antes que a S.A.
possa ser registrada na competente Junta Comercial do Estado.  Ademais, deverá ser nomeada
instituição financeira para agir como intermediário na venda das ações.  O registro preliminar na
CVM exige a apresentação dos seguintes documentos:

• Projeção da viabilidade econômico-financeira da sociedade;
• A minuta do estatuto social da sociedade; e
• Prospecto firmado pelas pessoas físicas ou jurídicas que estiverem realizando a

oferta e pela instituição financeira intermediária.

A CVM poderá formular exigências de alteração do estatuto social ou do prospecto como
condição do registro preliminar.

i. Registro das S.A.s (e de limitadas que desenvolvam atividades
mercantis)

132. Nenhuma S.A. (ou limitada que desenvolva atividades mercantis) poderá dar início a suas
operações até que seja registrada na Junta Comercial do Estado no qual terá sua sede.  A Junta
                                                
50 Antes da alteração promulgada pela Medida Provisória nº 1754, de 9 de abril de 1999, a Lei das Sociedades
Anônimas Brasileiras (ou seja, a Lei Federal nº 6404, de 5 de dezembro de 1976) exigia que todos os conselheiros
fossem residentes no Brasil.
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Comercial do Estado é órgão público estadual jurisdicionado ao MDIFT, e processa o efetivo
registro de S.A.s, incorporações, transformações da sociedade de um tipo em outro (como, de
limitada em S.A.) e demais matérias complexas que exigem supervisão de advogados internos.

133. O registro da limitada, por outro lado, pode ser realizado em  um dos oito escritórios
regionais existentes em todo o Estado de São Paulo.  Independentemente da transação, toda a
documentação poderá ser protocolada em qualquer dos 58 postos regionais da Junta Comercial
do Estado de São Paulo.  A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro tem apenas um
estabelecimento no Rio de Janeiro para processar todas as transações, embora a documentação
possa ser protocolada em um dos 60 postos regionais do Estado.

134. Antes que uma S.A. ou limitada possa ser registrada, é necessário assegurar-se de que
nome igual, ou suficientemente similar na pronúncia ou na escrita, para causar confusão entre o
público já não tenha sido registrado na Junta Comercial do Estado específico.  Trata-se de busca
informatizada que leva menos de uma hora tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro (e que
também pode ser realizada nos postos avançados espalhados pelos dois Estados).

135. Se não houver nenhum problema com relação ao nome, os documentos enumerados
abaixo deverão ser apresentados no caso da limitada de natureza mercantil ou de natureza mista
mercantil e de prestação de serviços:

• Duas vias dos dois formulários padronizados (Vide Anexo 2) exigidos em São
Paulo e no Rio de Janeiro);

• Três cópias autenticadas do contrato social;
• Documento autenticado nomeando pessoa residente no Brasil para receber citação

por conta dos sócios estrangeiros e outorgando-lhe poderes para gerir ou
administrar a limitada por conta deles (e, caso a pessoa não seja brasileira, prova
de sua residência permanente no País.

• Cópias devidamente autenticadas da cédula de identidade pessoal (RG) nacional
de cada sócio residente no Brasil ou de qualquer pessoa à qual sejam outorgados
os poderes de gestão e administração da limitada e de representação legal no
Brasil (por conta dos sócios que morarem no exterior) bem como declaração
formal de cada sócio ou representante dando conta de que nenhum tem quaisquer
antecedentes criminais (caso a informação não conste do contrato social);

• Na hipótese de que qualquer dos sócios seja pessoa jurídica estrangeira, deverá ser
apresentada prova da existência legal da sociedade no país de origem (que pode
consistir de Certificado de Regularidade de Situação ou documento equivalente
expedido pelo órgão competente no país de origem) ou no caso de pessoa física
residente no exterior, cópia autenticada de sua cédula de identidade (ou documento
equivalente que ateste residência); e

• Prova de recolhimento dos emolumentos de registro devidos.
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Figura III.3 Registro de S.A.s
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primeira assembléia, ou se contiverem informações acerca de quais os jornais, em
que página e em que data os anúncios exigidos foram publicados);

• Na hipótese de que quaisquer ações da S.A. tenham sido vendidas por meio de oferta
pública, prova de registro preliminar e autorização da CVM;

• Na hipótese de que a S.A. tenha acionistas estrangeiros residentes no Brasil, cópia
autenticada das respectivas cédulas de identidade (RG);

• Na hipótese de S.A. com conselheiro ou diretor estrangeiro residente no Brasil,
prova de que a pessoa é portadora de visto de residência permanente (cópia
autenticada do visto no passaporte, ou atestado expedido pela Delegacia da
Polícia Federal será suficiente);

• Na hipótese de S.A. com acionistas (inclusive pessoas jurídicas estrangeiras)
residentes ou com sede no exterior, cópia autenticada da deliberação nomeando
pessoa domiciliada no Brasil para receber citação por conta deles, bem como
cópia da cédula de identidade ou equivalente (no caso de pessoa física) ou do
Certificado de Regularidade de Situação ou equivalente (no caso de pessoa
jurídica) de cada acionista estrangeiro expedido pelo órgão competente do país de
origem;

• Prova de registro no Ministério da Saúde para desempenhar determinadas
atividades que exigem autorização prévia (por exemplo, fabricação de
medicamentos, gêneros alimentícios; cosméticos, produtos químicos, produtos
correlatos, produtos de higiene e limpeza domésticos e inseticidas) e prova de que
a licença de funcionamento estadual e a autorização de funcionamento federal
(ressalvadas empresas que produzem gêneros alimentícios) foram concedidas pelo
Centro de Vigilância Sanitária.  Conforme consta mais pormenorizadamente do
Capítulo IV, o processo de obtenção dessas licenças de funcionamento poderá
levar de dois a três meses.  O registro no Ministério da Saúde também pode levar
de dois a três meses (e até dois anos no caso de medicamentos);

• As empresas que atuarem no setor industrial no Estado de São Paulo devem obter
uma Licença de Instalação – “LI” da agência de meio ambiente municipal,
estadual (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -  CETESB) ou
federal (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA) antes que possam se registrar na Secretaria da Fazenda
Estadual.  Conforme consta mais pormenorizadamente do Capítulo IV, o processo
de obtenção dessas licenças de funcionamento é bastante longo podendo levar até
10 meses (que podem se arrastar por anos em casos mais complexos).  As
empresas que atuarem no setor industrial no Estado do Rio de Janeiro também
precisarão obter licenças ambientais do órgão competente do governo municipal,
estadual (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA) ou
federal (IBAMA).  O processo de obtenção dessas licenças demora no mínimo
seis meses; e

• Comprovante de pagamento dos emolumentos de registro devidos.

137. Tanto no Estado de São Paulo como no do Rio de Janeiro leva de três a cinco dias úteis a
contar do arquivamento dos documentos e formulários necessários, pressupondo-se que não haja
problemas com relação a eles, para que o registro da S.A. ou da Limitada seja processado e entre em
vigor.  Em São Paulo, os emolumentos devidos para registro de S.A. são de R$ 105,00 e, para
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registro de Limitada, de R$ 50,00.  No Rio de Janeiro, os emolumentos devidos no caso da S.A. são
de R$ 185,60, ao passo que, no da Limitada, são de R$ 125,60.  Caso a Junta Comercial solicite
informações ou documentação adicionais, a empresa disporá de 30 dias durante os quais deverá dar
cumprimento à exigência de modo a evitar o início de um novo processo e o conseqüente
recolhimento de novos emolumentos.

138. Todos os documentos relacionados à constituição de uma S.A. (por exemplo, atos
constitutivos, estatuto social, prospecto, no caso de oferta pública, e ata da reunião que elegeu a
Diretoria) deverão ser publicados no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado no qual a
empresa estiver sediada, bem como em jornal local de grande circulação (pelas taxas normais de
páginas de publicidade).  A CVM poderá também determinar publicação adicional dos documentos
exigidos nos demais Estados em que as ações da companhia serão negociadas.  Uma cópia dessas
publicações (um recorte de jornal será suficiente) deverá sempre ser arquivada na Junta Comercial
do Estado em que a companhia estiver sediada.  A S.A. é também obrigada a publicar anualmente
no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado em que estiver sediada, bem como em
jornal de grande circulação (pelas taxas normais de páginas de publicidade), entre outras coisas,
demonstrações financeiras auditadas (incluindo o balanço patrimonial da empresa espelhando o
ativo e o passivo, demonstração do resultado e demonstração de origem e aplicação de recursos) e a
ata da Assembléia Geral Ordinária.

4. Analise

139. O Brasil dispõe de arcabouço jurídico e institucional razoável ao amparo do qual
empresas privadas podem estabelecer-se/registrar-se sem problemas relevantes.  Além disso, o
sistema vem se aperfeiçoando, graças à introdução de tecnologias de sistemas de informação.
No entanto, esses sistemas não são integrados, e os dois tipos diferentes de registro não
compartilham informações entre si, tampouco com outros órgãos públicos de modo eficaz.
Como consta da Figura III.4, o impacto combinado das diversas exigências de observância
normativa é significativo.  O tempo total exigido para concluir todos os registros necessários
poderá ser de 60 dias, ao passo que a maior parte dos países concorrentes formularam processos
muito mais eficientes.

Figura III.4 Tempo Necessário ao Registro de Sociedade
(Número de Dias)

0 10 20 30 40 50 60

Argentina

Brazil

Chile

Hong-Kong

Malaysia

Mexico

Singapore



55

140. Seja qual for o modelo adotado, os sistemas em geral funcionam muito mais rapidamente
quando as pessoas envolvidas no procedimento são focadas na prestação de seus serviços e
amigáveis ao clientes.  Maior número de países está começando a usar nova tecnologia de
comunicações para registrar empresas, segundo a qual uma empresa pode agora obter informações
procedimentais genéricas, efetuar download de formulários de requerimento, e realizar busca prévia
de nome de sociedades por meio da Internet sem quaisquer custos.  O Registro de Sociedades
Irlandês por exemplo oferece esses serviços em seu website www.cro.ie.  Oferece também registros
atualizados que contêm dados empresariais essenciais sobre todas as empresas constantes do
registro por £ 3.200 ao ano.

141. A exigência de que antes que uma S.A. possa ser registrada na Junta comercial do Estado,
ela obtenha quaisquer autorizações ambientais, sanitárias ou agrícolas necessárias expedidas por
autoridades estaduais e/ou municipais é redundante e ineficiente.  Essas mesmas exigências devem
ser atendidas quando a empresa é subseqüentemente inscrita nos cadastros de contribuintes dos
Estados e/ou dos Municípios, mas em ocasião em que a empresa está supostamente pronta a iniciar
suas operações.  Exigir que a empresa obtenha autorizações do Ministério da Saúde, Agricultura ou
da agência ambiental competente antes que ela sequer configure pessoa jurídica reconhecida no
Brasil e autorizada a realizar negócios coloca a empresa em um impasse insuperável.  A
probabilidade é de que ninguém alugue ou venda a sociedade que ainda não seja pessoa jurídica
reconhecida nos termos da lei no Brasil.  Nessas circunstâncias, não é realista esperar que a
sociedade em questão possa então obter quaisquer autorizações sanitárias, agrícolas ou ambientais
necessárias.

5. Recomendações

142. Conforme explanação acima, o Brasil tem um sistema de registro de sociedades razoável.
Os problemas residem na segregação dos sistemas de informações, exigências de documentação e
exigências de registro subseqüentes, casos em que o investidor deve apresentar as mesmas
informações inúmeras vezes.  Por exemplo, as duas organizações de registro não estão integradas, e
não compartilham informações entre si, tampouco com outros órgãos governamentais de modo
eficaz.  Por conseqüência, a empresa deve apresentar os mesmos documentos e comprovação de
registro societário subseqüentemente para fins de registro fiscal, nos níveis federal, estadual e
municipal.  Por conseguinte, existem áreas em que o governo talvez deseje concentrar atenção de
sorte a aperfeiçoar a estrutura mais ampla de registros concomitantemente ao registro de sociedades
mercantis.

143. Estabelecer ponto de contato único para registro de empresas.  Nesse ponto de contato
as sociedades poderiam se comunicar com as autoridades públicas em todos os níveis enquanto
estivessem dando atendimento às exigências de registro.  Isso não apenas simplifica as operações
das empresas, mas facilita também a comunicação e transferência de informações entre o governo e
as agências regulatórias.  O ponto de contato único incluiria os seguintes componentes:

• Combinar todos os registros societários em uma só autoridade .  O fato de que
dois registros distintos existam, e de que as definições desenvolvidas em meados do
século 19 determinem em qual dos dois a sociedade seja registrada parece ser um
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anacronismo para o qual a reforma é há muito devida sem que tenha sido realizada.
Juntamente com as alterações adotadas nos demais países, inclusive Portugal, em
que o conceito de dois registros se originou, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas
privado e de nível municipal poderia ser abolido, e todos os registros de sociedades
poderiam ser processados pelas Juntas Comerciais dos Estados.  Essa medida
racionalizaria o processo de registro, evitaria confusões desnecessárias e
conseqüências jurídicas em potencial (por exemplo, registro no órgão de registro
errado), e contribuiria para um sistema mais eficiente de administração de toda a
função de fiscalização de sociedades.  A Junta Comercial do Estado deveria estar
plenamente habilitada a realizar essas novas tarefas e, no caso específico do Rio de
Janeiro, já o vem fazendo (apesar das conseqüências jurídicas em potencial daí
advindas.  Usar cartórios como único órgão de registro constitui outra possibilidade.
No entanto, ela deveria ser analisada mais pormenorizadamente de sorte a avaliar os
benefícios e custos de registro de sociedades em órgão privado não uniforme.

• Racionalizar processo de troca de informações.  As autoridades envolvidas
deveriam estar mais interligadas e trocar dados e informações formalmente, tanto
para diminuir a carga de trabalho da administração como para poupar o setor privado
de duplicidades desnecessárias.  Por exemplo, o sistema francês de Centres de
formalites d’enterprise e o Gewerbeamter alemão permitem que todas as
formalidades de constituição de empresas sejam concluídas em um único local com
utilização de um formulário de registro de uma só página e um único número de
identificação.  Inspirado no sistema francês, os portugueses criaram o Centro de
Formalidades das Empresas, que oferece um único ponto de referência para
atendimento de formalidades administrativas.  Esse sistema, disponível em 7
escritórios regionais substituiu a antiga necessidade de comparecimento a 6 locais
diferentes e reduziu o prazo de aprovação de 4-6 meses para 2-3 semanas.  Além
disso, na Espanha, as autoridades criaram um ponto de acesso único para
empresários que pretendam constituir uma sociedade.  Ela pode ser constituída em
um só dia: o número de procedimentos foi reduzido de 17 para 15 e o prazo de
processamento, reduzido de 81 para 25 dias.

• Usar número único de identificação de empresas .  O número único de
identificação deveria ser usado em todos os contatos da empresa com órgãos
administrativos.  O sistema é útil também para autoridades públicas, já que
simplifica a administração de bancos de dados e o compartilhamento de
informações.  Por exemplo, na Suécia, o sistema de número único de identificação
existe desde 1985.  O número é usado pela empresa desde a fase de início de
operações até sua dissolução.  O número poderá ser mantido ainda que a sociedade
altere sua denominação, e será usado para fins administrativos tais como impostos,
seguros, serviços bancários e telecomunicações.  Sistema comparável existe na
Dinamarca, França e Portugal; Áustria, Finlândia, Hungria e Bulgária estão
atualmente estudando o processo de implementação de sistemas de identificação
similares.

• Reduzir exigências de documentação em excesso.  Todas as exigências de
documentação deveriam ser reavaliadas.  A finalidade de todos os documentos a
serem apresentados seria meticulosamente analisada e questionada.  É realmente
necessário apresentar o documento?  Ele poderia ser recebido por autoridade
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diversa?  A exigência do documento tem amparo no objetivo do procedimento?
Com freqüência a exigência de apresentação de documentos não vai ao encontro do
objetivo do procedimento.  Em muitos casos, os documentos podem ser obtidos
junto a outras autoridades.  É recomendável utilizar um formulário de registro de
uma ou duas páginas para reunir todas as informações necessárias para constituir e
registrar uma nova sociedade.  Por exemplo, o questionário francês para registro de
sociedades reúne, em página única, todas as informações exigidas por qualquer
órgão administrativo para registrar a nova empresa.  Muitos dos Estados Membros
da União Européia implementaram sistemas em que rotineiramente analisam
formulários a fim de simplificar sua linguagem, características e número de vias
exigidas.  Às empresas cabe tão-somente fornecer as informações necessárias para
registro, uma vez, a uma unidade de processamento central, eliminando solicitação
de informações em duplicidade às sociedades.

• Fazer melhor uso dos sistemas de informação.  O governo deveria considerar o
uso da Internet de modo a permitir que os requerentes efetuassem download de
formulários e realizassem busca prévia de nomes de sociedades de modo mais
eficiente do que o atual.  Ademais, poderia ser facultado aos requerentes apresentar
pedidos via Internet ou e-mail.  A troca dos dados coletados entre as várias
autoridades poderia ser administrada via sistemas informatizados interconectados.
Se um empresário já tiver submetido as informações solicitadas a uma outra seção
da administração ou a uma outra agência, cumprirá à própria administração obter as
informações.  Esse banco de dados poderá ser usado para arquivamento eletrônico
de formulários de registro, relatórios financeiros, declarações de impostos, e demais
dados estatísticos, desse modo reduzindo ou eliminando a necessidade de que
empresários compareçam pessoalmente.  Poderia ser usado também para pagamento
das taxas necessárias correspondentes ao processo de registro.  O uso dessa
tecnologia facilitará a constituição de novas empresas tanto por investidores
estrangeiros como pelos nacionais.

144. Eliminar exigência de participação em associação de classe.  Exigir que a limitada seja
membro da associação de classe correspondente ao tipo de serviços que prestar, antes que possa se
registrar no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e dar início a operações, introduz arbitrariedade e
precariedade desnecessárias no processo de registro.  As regras para integrar associação de classe
não são uniformes e ficam sujeitas aos caprichos do grupo específico.  Conseqüentemente, tornar-se
membro poderá exigir que se paguem taxas exorbitantes e/ou se contrate determinado número de
cidadãos brasileiros.  Essas práticas corporativistas minam os esforços que visam estimular a
constituição de empresas novas, eficientes e internacionalmente competitivas no Brasil.  A
exigência de participação em associação de classe deveria portanto ser eliminada (como já o foi no
caso das limitadas que podem ser registradas na Junta Comercial do Estado).

145. Eliminar exigência de comprovante de residência dos administradores.  Antes que a
S.A. que tenha conselheiro estrangeiro residente no Brasil possa ser registrada em Junta Comercial
do Estado, ela deverá apresentar comprovação da situação de residência permanente da pessoa em
questão no Brasil.  Essa exigência efetivamente impede a existência de conselheiro ou diretor sênior
expatriado.  A demora na obtenção de visto de residência permanente (que, por sua vez, pode
depender da obtenção de Certificado de Registro expedido pelo Banco Central do Brasil, conforme
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explicação mais detalhada constante do Capítulo V) torna inviável que qualquer S.A. nova
apresente esse comprovante.  A exigência poderia, portanto, ser dispensada ou flexibilizada,
passando-se a aceitar pedido de residência por período determinado.

146. Mesmo nos casos em que pode ser viável a obtenção dessas licenças, as longas demoras
entre o pedido e o efetivo recebimento poderiam impedir por meses senão anos que uma sociedade
conseguisse ser registrada.  A melhor medida seria provavelmente eliminar essa exigência do elenco
de pré-requisitos de registro na Junta Comercial do Estado.

Quadro III.1 Recomendações da União Européia acerca de Procedimentos de Registro de
Sociedades

Nos países da União Européia, as exigências procedimentais para constituição de sociedades estão passando
por mudanças.  A tendência do direito societário em cada Estado-Membro da UE é no sentido de remover o
ônus administrativo por meio de maior eficiência operacional.

A União Européia apresentou a seus Estados-Membros várias propostas de simplificação do processo de
registro para início de nova empresa, que estão resumidas nas Recomendações da Comissão para Incremento
e Simplificação do Ambiente Empresarial para fins de Início de Operações de Sociedades.  As
Recomendações incluem:

(1) implementar formulário único de registro de empresa;
(2) estabelecer um único ponto de contato em que as empresas possam ser registradas;
(3) instituir sistema de número único de identificação de  empresas;
(4) tomar medidas para eliminar formulários e/ou pontos de contato em duplicidade ou supérfluos;
(5) permitir que as empresas rejeitem pedidos de informações em duplicidade já apresentadas a outros

órgãos públicos;
(6) estipular prazos para processamento de pedidos e concessão de licenças ou autorizações;
(7) implementar um sistema pelo qual o requerimento seja havido por aprovado caso a

administração não cumpra o prazo estipulado;
(8) utilizar tecnologia da informação e bancos de dados para compartilhar informações entre órgãos

públicos.

Essas recomendações dão claro indício da tendência de simplificação do processo de registro de empresas na
Europa.  Muitos Estados-Membros tomaram várias medidas para incrementar a interface entre a
administração e a comunidade empresarial.  Na Suécia, por exemplo, uma unidade de impacto regulatório,
conhecida como “Simplex”, realizou análise de impacto acerca da legislação proposta e atua no sentido de
que as normas sejam reduzidas, mais justas e mais facilmente compreendidas.

Quadro III.2 Utilização de sistema de Informações em Compartilhamento de
Informações Societárias

O registro de empresas na Itália presta informações sobre todas as empresas, inclusive nome, endereço,
estatutos e contas anuais.  Parte dessas informações foi previamente armazenada sob forma de papel no
tribunal local.  Esse novo registro oferece em um único banco de dados informações atinentes a empresas,
que podem ser usadas pela administração pública.
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Quadro III.2 – continua na próxima página

As autoridades dinamarquesas utilizaram tecnologia de Internet para criar uma única web page em que os
empresários podem ter acesso a todos os formulários necessários e efetuar on line os pagamentos exigidos
para início de operações de uma empresa.
A Áustria criou um registro de empresas eletrônico e pequenas empresas ficam isentadas das exigências de
prestar informações e apresentar dados estatísticos.

O Reino Unido lançou um serviço piloto na Internet de compras com parada única tendo por objeto
informações e formulários de natureza regulatória, denominado “Governo de Acesso Direto”.  A Bélgica
também designou uma agência para simplificação administrativa, o que inclui a implementação de um
sistema eletrônico para atendimento a formalidades.

Web sites e Banco de Dados similares foram implementados na Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda,
Luxemburgo, Holanda, Portugal, Finlândia e Suécia.

B. Inscrição no Cadastro Fiscal

147. Uma vez registrada no órgão de registro competente, a empresa deverá proceder a sua
inscrição fiscal nos níveis (i) federal, (ii) estadual e (iii) municipal.  Antes de obter sua inscrição
junto às autoridades fiscais estaduais e municipais, a empresa deverá também obter seu número
de inscrição no Instituto Nacional da Seguridade Social.  Os parágrafos a seguir apresentam cada
um desses processos detalhadamente, de acordo com esquema contido na Figura III.5.

Figura III.5 Processo de Registro Fiscal

Registro na Junta
Comercial do Estado

Requerimento para obtenção
do número e do cartão de
inscrição no CNPJ na
Delegacia da Receita Federal

Inscrição no posto do
Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS)

Inscrição na Secretaria
das Finanças do
Município e (no Rio de
Janeiro apenas)
Solicitação de Licença
de Funcionamento

Inscrição na Secretaria
das Finanças do Estado

Eventual requerimento de
licenças das autoridades da
área da saúde federais e/ou
estaduais e/ou (em São Paulo
apenas) licença ambiental
concedida pela CETESB e/ou
pelo IBAMA
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1. Inscrição Fiscal Federal

148. Depois que a Limitada estiver inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou a S.A.
(assim como qualquer Limitada de natureza mercantil) estiver registradas na Junta Comercial do
Estado, a empresa poderá requerer à Delegacia da Receita Federal seu cartão e número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ.  A fim de
obter a inscrição no CNPJ, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

• Disquete contendo formulário preenchido com informações atinentes aos sócios,
administradores e representante legal nomeado no Brasil51

• Cópia autenticada do estatuto social ou contrato social devidamente registrado no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou arquivado na Junta Comercial do Estado;

• Cópia autenticada do Cartão de Identificação do Contribuinte e da cédula de
identidade (RG) bem como comprovação de residência da pessoa que tenha sido
designada para representar a empresa perante a Secretaria da Receita Federal.  A
pessoa em questão deverá ser administrador, acionista ou sócio da sociedade, ou
pessoa à qual tenha sido outorgada procuração para gerir ou administrar a
empresa no Brasil.  Embora essa pessoa não precise ser necessariamente cidadão
brasileiro, ela deverá ser domiciliada no Brasil.

149. O requerimento devidamente protocolado para obtenção do cartão e do número do CNPJ
acarretará a emissão de cartão provisório no mesmo dia ou dentro de cinco dias úteis a contar do
protocolo, e o cartão permanente será emitido em prazo que varia de 30 a 60 dias a contar do
protocolo.

2. Inscrição no Instituto Nacional da Seguridade Social

150. Depois que o número e o cartão provisórios do CNPJ forem obtidos, a S.A. ou a Limitada
poderá inscrever-se no posto local do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS.  A
inscrição é exigida de qualquer empresa que contrate empregados no Brasil, os quais deverão ter
cobertura de um seguro de acidente do trabalho obrigatório, gerido pelo INSS.  Para obtenção da
inscrição, são exigidos os seguintes documentos:

• Formulário devidamente preenchido (Vide Anexo 2);
• Cópia autenticada do estatuto social ou contrato social devidamente arquivado na

Junta Comercial do Estado (ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas se a
empresa for Limitada prestadora de serviços apenas);

• Cópia autenticada da ata da assembléia geral que elegeu a diretoria devidamente
arquivada na Junta Comercial do Estado no caso de S.A., ou cópia autenticada da
deliberação nomeando pessoa residente no Brasil para gerir e administrar a

                                                
51 Atualmente, essa é a prática nas Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro bem como nos demais principais centros
comerciais do Brasil.  Nas demais localidades os formulários em papel são preenchidos à mão e apresentados à
Delegacia da Receita Federal .  Até o ano de 2001, espera-se que o processo de registro será realizado on line pela
Internet.
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Limitada arquivada na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas; e

• Cópia autenticada do cartão provisório ou permanente do CNPJ.

151. Se todos os documentos apresentados estiverem em boa ordem, a inscrição no INSS é
geralmente concluída no prazo de um dia independentemente de onde o requerimento seja
apresentado.

3. Inscrição Fiscal Estadual

152. Depois que o cartão e o número provisórios do CNPJ forem obtidos, a S.A. ou a Limitada
que atuar no setor de fabricação e comercialização de bens poderá obter sua inscrição na
Secretaria das Finanças do Estado em que estiver sediada e do Estado no qual tiver
estabelecimento comercial ou a partir do qual oferecer serviços de transporte, eletricidade e
telecomunicações.  A Limitada que for registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas não
precisará em tese registrar-se na Secretaria das Finanças porque normalmente não recolherá
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.  No entanto, a legislação tributária
em cada Estado elenca expressamente uma série de estabelecimentos prestadores de serviços que
deverão pagar ICMS em virtude de atividades comerciais subsidiárias que porventura
desenvolvam (por exemplo, escolas que oferecem uniformes e material escolar a seus alunos,
hospitais que fornecem medicamentos a seus pacientes, hotéis que servem refeições aos
hóspedes, etc.).  Assim, esses também ficam obrigados a se registrar na Secretaria das Finanças.

153. A legislação básica que institui a obrigação de pagar ICMS e os procedimentos para
pagamento desse imposto no Estado de São Paulo constam do regulamento anexado ao Decreto
nº 33.118 de 14 de março de 1991.  A legislação básica que institui a obrigação de pagamento do
ICMS e os procedimentos para tanto no Estado do Rio de Janeiro constam da Lei Federal nº 2657
de 26 de dezembro de 1996 e suas alterações posteriores introduzidas pelas Leis nº 3419, 3453 e
3454 promulgadas no ano 2000.  A fim de solicitar o número de inscrição estadual, as empresas
devem apresentar os seguintes documentos:

• Formulários devidamente preenchidos que podem ser obtidos no site da Secretaria
Estadual das Finanças ou entregues por via eletrônica via Internet (Vide Anexo 2
do qual constam modelos dos formulários);

• Cópia autenticada do estatuto social ou do contrato social devidamente arquivado
na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

• Cópia autenticada da ata da assembléia geral que elegeu a Diretoria no caso de
S.A.;

• Na hipótese de que sócio ou acionista tenha domicílio no exterior, cópia
autenticada da deliberação nomeando pessoa domiciliada no Brasil para receber
citação por conta do sócio ou acionista estrangeiro e para representá-lo em Juízo;

• Cópia autenticada do Certificado de Regularidade de Situação de quaisquer sócios
ou acionistas que sejam pessoas jurídicas estrangeiras e/ou do(s) cartão(ões) do
CNPJ dos sócios ou acionistas que forem pessoas jurídicas brasileiras;

• Cópias autenticadas do Cartão de Identificação do Contribuinte e da cédula de
identidade (RG) bem como comprovante de residência (conta de telefone, luz e
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demais serviços públicos será suficiente) de quaisquer sócios, conselheiros ou
diretores que porventura residam no Brasil, ou de qualquer pessoa que tiver sido
nomeada para receber citação no Brasil por conta do sócio ou acionista
domiciliado no exterior;

• Cópia autenticada do contrato de locação ou da escritura do imóvel em que
funcionará a sede da sociedade, devidamente registrado no Registro de Títulos e
Documentos ou no Cartório do Registro de Imóveis (trata-se normalmente de
exigência proforma uma vez que é freqüentemente utilizado o contrato de locação
ou a escritura do escritório dos advogados brasileiros, ou contrato de locação
fornecido por corretor imobiliário mediante pagamento de remuneração);

• Cópia autenticada do carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano
– IPTU do imóvel comprado ou locado pela sociedade referente ao exercício
social em curso (independentemente de quem tenha efetivamente efetuado o
pagamento);

• Cópia autenticada do cartão provisório ou permanente do CNPJ da empresa;
• Caso a empresa produza ou venda gêneros alimentícios, medicamentos, produtos

químicos, produtos correlatos, produtos de higiene e limpeza domésticos,
inseticidas ou cosméticos (ou produtos similares que exijam registro),
comprovação deverá ser apresentada de que o pedido de registro foi protocolado
no Ministério da Saúde e de que a licença de funcionamento estadual e a
autorização de funcionamento federal foram concedidas pelo Centro de Vigilância
Sanitária;

• Se a empresa for indústria, comprovação de que a Licença de Instalação – LI foi
obtida junto à agência de proteção ambiental municipal, estadual (CETESB) ou
federal (IBAMA).

154. Pressupondo-se que esteja tudo em boa ordem, leva cerca de 15 dias úteis até o
recebimento do número e do cartão de inscrição estadual depois que todos os documentos
exigidos tiverem sido apresentados à Secretaria das Finanças do Estado de São Paulo.  Nos
principais centros comerciais do Rio de Janeiro, a inscrição na Secretaria Estadual das Finanças é
atualmente feita on line e os documentos necessários são examinados no posto da Secretaria das
Finanças em que o pedido de inscrição for protocolado.  No Rio, o número e o cartão de
inscrição estadual normalmente serão emitidos no prazo de um dia se os formulários on line
forem preenchidos pelo contribuinte ou entregues em disquetes.  Se o pedido for apresentado em
papel, o processo poderá levar até três dias.

155. O novo sistema de inscrição on line no Rio de Janeiro foi desenvolvido graças a uma
verba de US$ 48 milhões recebida do Banco Interamericano de Desenvolvimento destinada a
aumentar a arrecadação fiscal dos governos estaduais no Brasil.  Até 2001, espera-se que será
possível inscrever-se na Secretaria das Finanças em qualquer posto localizado no Estado do Rio
de Janeiro.  Antes disso, nos postos avançados que ainda não estão on line, os disquetes contendo
as informações exigidas e a respectiva documentação comprobatória deverão ser encaminhados à
sede na Cidade do Rio de Janeiro, demorando a emissão do número e do cartão de inscrição até
60 dias.  No entanto, os postos avançados podem emitir número de inscrição provisório.
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156. De acordo com a Secretaria das Finanças do Estado de São Paulo, a partir de 2 de agosto
de 2000, não há mais nenhuma necessidade de que a empresa que não tenha sócios ou acionistas
que sejam pessoas jurídicas estrangeiras apresente a maior parte dos documentos mencionados
acima após o arquivamento na Junta Comercial do Estado, na Cidade de São Paulo.  A Secretaria
das Finanças declara ter atualmente representante in loco na Junta Comercial do Estado, na
Cidade de São Paulo.  O representante examinará a documentação já arquivada na Junta
Comercial do Estado e quaisquer documentos adicionais que a Secretaria Estadual das Finanças
venha a exigir, e emitirá número e cartão de inscrição estadual no local no prazo de um dia.

157. Em São Paulo, a Secretaria das Finanças sugeriu que poderia imediatamente acessar e
confirmar informações pela Internet de empresas que precisam de licenças de órgãos de proteção
ambiental municipais, estaduais ou federais, e/ou registro no Ministério da Saúde.  A Secretaria
das Finanças não mais exige que as empresas apresentem seus livros contábeis para que sejam
carimbados.  Exige tão-somente que a empresa forneça à Secretaria o nome, número de registro
na associação de classe e número do CPF de seu contador.  A Secretaria Estadual das Finanças
do Rio de Janeiro ainda exige que a empresa apresente os novos livros contábeis que usará à
época da inscrição para que suas páginas sejam carimbadas.  Alternativamente, é também
possível hoje em dia obter aprovação da Secretaria para utilização de software autorizado em
lugar dos livros.  Se um software de sistema contábil for usado, a empresa deverá apresentar à
Secretaria Estadual das Finanças:

• Layout do software contábil a ser utilizado;
• Cópia autenticada do cartão de inscrição estadual da sociedade;
• Cópia autenticada estatuto social ou do contrato social da sociedade;
• Comprovação da nomeação de pessoa domiciliada no Brasil como representante

legal da sociedade; e
• Declaração firmada da sociedade e da empresa que produziu o software

descrevendo como este foi criado.

A análise e aprovação do software leva cerca de 15 a 30 dias úteis, devendo ser paga uma taxa de
processamento no valor de R$ 90,00

4. Inscrição Municipal

158. Qualquer empresa que ofereça qualquer tipo de serviços (ressalvados rigorosamente os
serviços de transporte, telecomunicações e de eletricidade que recolhem apenas o ICMS
estadual) deverá pagar ISS em todos os municípios em que os serviços forem oferecidos.  A
legislação básica que institui a obrigação de pagamento do Imposto sobre Serviços municipal e
os procedimentos para tanto na cidade de São Paulo constam do Decreto nº 37.923 de 26 de abril
de 1999 (e suas alterações posteriores).  A legislação básica que institui a obrigação de
pagamento do Imposto sobre Serviços municipal e os procedimentos para tanto na cidade do Rio
de Janeiro constam da Lei Municipal nº 691 de 1984 (e suas alterações posteriores).  A legislação
básica que institui a obrigação de pagamento do ISS e os procedimentos para tanto na Cidade de
Resende constam do Decreto Municipal nº 130 de 19 de julho de 1990.
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159. No Rio de Janeiro, a inscrição fiscal municipal e o Alvará de Licença para
Estabelecimento são solicitados ao mesmo tempo.  Dois formulários distintos são usados e a taxa
é de aproximadamente R$ 250,00 por empresa.  Havendo deferimento, a empresa receberá tanto
o número de inscrição municipal como o Alvará de Licença para Estabelecimento.  O Município
de Resende não exige livros contábeis específicos para registro das operações sujeitas a imposto
municipal.  Portanto, não será jamais necessário apresentar esses livros para carimbo de suas
páginas.  A empresa poderá estar inscrita no cadastro de contribuintes municipais em menos de
um dia, se toda a documentação estiver em boa ordem.

160. A empresa deverá apresentar os seguintes documentos à respectiva Secretaria das
Finanças para fins de inscrição:

• Formulário devidamente preenchido (Vide Anexo 2 do qual consta modelo do
formulário);

• Cópia autenticada do estatuto social ou do contrato social devidamente arquivado
na Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

• No caso de S.A., cópia autenticada da ata da assembléia que elegeu a Diretoria
(cujos membros devem ser todos residentes no Brasil) devidamente arquivada no
Junta Comercial do Estado;

• No caso de Limitada, cópia autenticada de declaração outorgando a pessoa
residente no Brasil poderes de gestão ou administração da Limitada e poderes
para receber citação por conta dos sócios estrangeiros, devidamente arquivada na
Junta Comercial do Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

• Cópias autenticadas do Cartão de Identificação do Contribuinte e da cédula de
identidade (RG) bem como comprovante de residência (conta de telefone, luz e
demais serviços públicos será suficiente) de quaisquer sócios porventura
residentes no Brasil, ou de qualquer pessoa que tenha sido nomeada para receber
citação e gerir ou administrar a Limitada no Brasil por conta de sócio domiciliado
no exterior;

• Cópia autenticada do carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano
– IPTU do imóvel comprado ou locado pela sociedade referente ao exercício
social em curso (independentemente de quem tenha efetivamente efetuado o
pagamento); e

• Cópia autenticada do cartão do CNPJ provisório ou permanente da empresa.

161. Dependendo do tipo de atividade a que se dedique, a empresa poderá ficar obrigada
também a apresentar os livros contábeis que usará para registrar operações atinentes a imposto
municipal, mas isso ocorrerá depois que a empresa já estiver inscrita no cadastro municipal de
contribuintes.

162. Levará cerca de cinco dias úteis contados do protocolo junto à Secretaria das Finanças do
Município de São Paulo para que o número de inscrição municipal seja emitido.  Depois de
obtido o número, a empresa poderá solicitar a Autorização de Licença de Localização e
Funcionamento (ALLF).  No Rio, dependendo do tipo de atividade a que se dedicar, a empresa
pode ficar também obrigada a apresentar os livros contábeis que usará para registrar operações
atinentes a imposto municipal, mas isso ocorrerá depois que a empresa já estiver inscrita no
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cadastro municipal de contribuintes.  Supondo-se que tudo esteja em boa ordem, serão
necessários cerca de dez dias úteis contados da data do protocolo dos formulários e respectiva
documentação comprobatória na Secretaria das Finanças do Município, para que o número de
inscrição municipal e o Alvará de Licença para Estabelecimento possam ser obtidos.

163. Em Resende, as autoridades fiscais do Município não inscreverão empresa industrial em
seu cadastro de contribuintes, não emitindo assim o número de inscrição municipal e tampouco o
carnê de pagamentos mensais do INSS até que a empresa obtenha quaisquer autorizações
sanitárias, de zoneamento, de funcionamento ou ocupação do solo porventura exigidos.  Esse
procedimento difere ligeiramente do adotado no Rio de Janeiro ou em São Paulo, cidades em que
quaisquer autorizações municipais podem ser obtidas tanto antes como depois da inscrição
municipal.  Portanto, os documentos adicionais enumerados a seguir são exigidos para a
inscrição municipal em Resende:

• Dependendo do porte da operação, licença de funcionamento emitido pelas
autoridades locais de saúde pública;

• No caso de empresas não prestadoras de serviços, o alvará de licença para
estabelecimento municipal;

• Licença de zoneamento;
• Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro

para as atividades; e

Na hipótese de aquisição de imóvel, cópia autenticada do contrato de compra e venda
devidamente formalizado em cartório.

5. Análise

164. O sistema de inscrição fiscal federal no Brasil é razoavelmente bem administrado.  Como
consta da Figura III.6, o Brasil melhorou o prazo de processamento consideravelmente, se
comparado ao México e à Argentina.  No entanto, a comparação com a Malásia, Hong Kong e
Chile sugere que ainda há o que melhorar.  Tanto os órgãos fiscais federais como estaduais vêm
aplicando tecnologias de governo eletrônico para racionalizar a inscrição fiscal e os sistemas de
prestação de informações.  A Secretaria da Receita Federal também tem planos de instalar
representantes na Junta Comercial do Estado na Cidade de São Paulo de sorte a conceder cartões
do CNPJ provisórios a empresas que tenham acabado de ser registradas.  Prevê-se que o
representante da Secretaria da Receita Federal poderá analisar o contrato social ou estatuto social
no respectivo site e entrar com as informações on-line.

165. Quando indagados acerca desse assunto, entretanto, representantes da delegacia da
Receita Federal em São Paulo declararam que não tinham nenhum conhecimento da
implementação desses recursos no futuro próximo.  A Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro declarou não ter conhecimento de qualquer plano da Secretaria da Receita Federal no
sentido de implementar o aludido serviço de processamento para obtenção imediata de cartão e
número de CNPJ provisórios em suas dependências.  Em todas as hipóteses, o advento do
sistema não beneficiaria as Limitadas que devem ser registradas no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas.  Conseqüentemente, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, todos os tipos de
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pessoas jurídicas devem atualmente solicitar cartão e número de CNPJ nas delegacias da
Secretaria da Receita Federal.

Figura III.6 Prazo Exigido para Inscrição Fiscal
(Número de Dias)
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166. A atual exigência de que as empresas apresentem no nível municipal a mesma
documentação para inscrição fiscal anteriormente apresentada no nível estadual configura
duplicidade.  No que tange a sociedades já inscritas no cadastro de impostos do estado (o que
incluiria a maioria das empresas com exceção das Limitadas que tenham por objeto
especificamente a prestação de serviços), cópia autenticada do cartão de identificação fiscal
estadual deveria constituir evidência de que a documentação (ou seja, cópias do contrato social
ou do estatuto social, ata da assembléia ou reunião que tiver eleito a primeira Diretoria, etc)
encontra-se em boa ordem também para fins de inscrição fiscal municipal.  Na verdade, o
Município de Resende já exige que as empresas que tenham o cartão de identificação fiscal
estadual apresentem a respectiva cópia autenticada juntamente com a inscrição fiscal municipal.

167. Queixa repetidamente apresentada pelos investidores referia-se ao nível de confusão que
atualmente existe no País no que respeita à competência dos municípios para cobrança do ISS.
Por exemplo, as opiniões parecem divergir mesmo entre autoridades fiscais municipais sobre se
o ISS é devido em cada um dos municípios em que o recipiente de serviços possa eventualmente
estar localizado.  A interpretação no sentido de que é, sim, devido significa que os principais
prestadores de serviços ficariam obrigados a se inscrever em cada município do Brasil em que
usuários finais em potencial de seus serviços estejam localizados.  Determinados setores em
especial foram colocados na alça de mira para aplicação de interpretação lata, de sorte que as
empresas de telecomunicações, por exemplo, ficam obrigadas a se inscrever em todos os
municípios brasileiros em que tenham potencial de oferecer seus serviços.  O esclarecimento
desse assunto em nível nacional contribuiria para os esforços de tornar o clima de investimentos
mais transparente e previsível no Brasil.
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6. Recomendações

168. Apesar das melhorias planejadas e em andamento, ainda há o que aperfeiçoar em todo o
processo de inscrição fiscal no Brasil.  Muitas das recomendações em geral atinentes ao processo
de registro de sociedades em seu todo são também relevantes para os procedimentos de inscrição
fiscal.  Por exemplo, na França e na Alemanha, os procedimentos de constituição de empresas
podem ser concluídos em um único local, com utilização de um formulário de registro de uma só
página e um único número de identificação.  Na Suécia, o sistema de número único de identificação
vem sendo utilizado desde 1985.  O número é usado pela empresa desde a fase de início de
operações até sua dissolução.  O número poderá ser mantido ainda que a sociedade altere sua
denominação, e será usado para fins administrativos tais como impostos, seguros, serviços
bancários e telecomunicações.  De modo similar, o sistema português oferece atualmente um único
centro (disponível em sete locais do país) de atendimento a todas as formalidades administrativas
relacionadas ao estabelecimento de uma sociedade e início de operações.  Esse sistema veio
substituir a antiga necessidade de comparecimento a seis locais diferentes e reduziu o prazo de
aprovação de cerca de um semestre para duas ou três semanas.

169. Fundir os procedimentos de registro da empresa e de inscrição fiscal.  Conforme
sugerido na cláusula que trata do registro de empresas, fundir os processos de registro da empresa
e de inscrição fiscal constituiria solução ótima para racionalização desses dois processos.  No
Brasil, o processo de combinação dos procedimentos de registro da empresa e de inscrição fiscal
e de emissão de um número único de identificação fica especialmente complicado à vista do fato
de que os registros do comércio são jurisdicionados a um ministério federal ao passo que as
autoridades fiscais estaduais e municipais não o são.  A adoção proposta de imposto sobre valor
agregado nacional que substituiria o IPI federal, o ICMS estadual e o ISS municipal, poderia ser o
piloto da fusão dos diferentes níveis administrativos da inscrição fiscal.  No entanto, a adoção do
sistema de imposto sobre valor agregado constitui medida de médio a longo prazo que integraria
programa de reforma mais amplo.  Não obstante, há outras medidas que o governo talvez deseje
levar em consideração a curto prazo para incrementar o processo de inscrição fiscal.

• Estabelecer sistema de compartilhamento de informações.  Dado o caráter de
duplicidade dos documentos exigidos para inscrição no INSS e dos necessários à
obtenção do número e do cartão do CNPJ, esta parece ser a área adequada para
cooperação entre os dois órgãos públicos federais no sentido de estabelecer um
mecanismo de compartilhamento de informações entre eles.  Se um órgão público
federal já tiver analisado os documentos exigidos por dois órgãos, não há lógica no
fato de que o segundo órgão público federal exija nova apresentação dos
documentos.  A prática empresarial ideal seria que uma vez que a Secretaria da
Receita Federal emita o cartão e o número do CNPJ provisórios, o INSS aceitasse
esse fato como constatação de que todos os documentos exigidos encontram-se em
boa ordem, permitindo inscrição da empresa no INSS.

• Permitir que as empresas obtenham número de CNPJ provisório.  A fim de
incrementar a eficiência dos processos de registro da empresa e de inscrição fiscal, o
governo talvez deseje levar em consideração o desenvolvimento de uma estratégia
que permita que as empresas obtenham número e cartão de CNPJ provisórios na
Junta Comercial do Estado.  A medida evitaria a apresentação mais uma vez de
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documentos já arquivados na Junta Comercial do Estado além de representar medida
bem-vinda de agilização e facilitação do processo de registro de empresas como um
todo.  A expansão do sistema para que passe a incluir todos os escritórios regionais
das Juntas Comerciais do Estado autorizados a proceder ao registro de empresas
seria ideal.  A existência desse sistema forneceria outro argumento em favor da
reunião dos processos de registro de todas as empresas nas Juntas Comerciais do
Estado.

• Adotar número único de identificação da empresa e de identificação de
contribuinte.  O fato de que a empresa deva apresentar requerimentos distintos para
obtenção de números também distintos de identificação fiscal nos níveis federal,
estadual e municipal gera um sistema inflexível, que resulta no desperdício de mão-
de-obra e de recursos.  Embora o objetivo mais ambicioso fosse adotar um número
único de identificação para todos os fins relacionados à constituição da empresa,
número e cartão únicos de inscrição fiscal representariam etapa intermediária muito
bem-vinda.  Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a empresa solicita um
número de identificação de contribuinte federal que passa a ser utilizado nos níveis
fiscais federal, estadual e municipal e que é também utilizado para outras agências
governamentais (por exemplo, Previdência Social).  Esse sistema unificado
simplifica a administração de bancos de dados e facilita a troca de informações entre
os diversos órgãos arrecadadores de impostos.  A adoção de sistema unificado
similar no Brasil apresentaria a vantagem adicional de tornar mais fácil a
implementação da proposto de imposto sobre valor agregado nacional, quando e se
vier a ser implementado.

O sistema de inscrição fiscal eletrônica no respectivo site que a Secretaria das Finanças dos dois
Estados pretendem implementar para todas as empresas que forem registradas na Junta Comercial
do Estado representa louvável primeiro passo.  O sistema poderia idealmente ser estendido a
todos os escritórios regionais da Junta Comercial do Estado nos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, em que o registro da empresa possa ser efetuado.  O sistema deveria também ser adotado
em outros estados brasileiros.  A adoção do sistema serviria de mais um motivo para abolição do
Registro Civil de Pessoas Jurídicas baseado nos municípios e para reunião do registro de todos
os tipos de empresa nas Juntas Comerciais do Estado.  Os Quadros III.4 e III.5 apresentam
exemplos de processos de registro que efetivamente combinaram ou vincularam procedimentos de
registro de empresa e de inscrição fiscal e reduziram exigências de apresentação de informações
múltiplas no Canadá e Austrália.

Quadro III.3 Registro de Empresa/Inscrição Fiscal no Canadá

O governo do Canadá mantém um procedimento bem definido e auto-monitorado de registro de
empresas e inscrição fiscal.  O primeiro passo para qualquer pessoa que deseje constituir pessoa
jurídica nos termos da lei federal do Canadá é verificar a novidade da denominação social
proposta em sua área de atuação.  A fim de proceder dessa forma, a empresa solicita um relatório
NUANS de busca de nome específico para o Canadá de uma empresa privada conhecida como
agência de pesquisas (agente de marcas).  Depois que o nome da empresa for aprovado de acordo
com as normas estabelecidas pelo Canada Business Corporation Act (Lei das Sociedades
Mercantis do Canadá) – CBCA, a empresa poderá ser registrada.
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Quadro III.3 – continua na próxima página

Todos os formulários podem ser obtidos eletronicamente e o pagamento poderá ser efetuado com
cartão de crédito.  Depois da apresentação de todos os documentos exigidos, poderá ser efetuado
o download do certificado de constituição em algumas horas.  No caso de inscrição fiscal, a
empresa precisará preencher formulário de pedido distinto e submetê-lo à Canada Customs and
Revenue Agency (Agência Aduaneira e de s do Canadá) – CCRA.  Do mesmo modo que no caso
de registro de empresas, os formulários de requerimentos poderão ser obtidos na Internet e
entregues por via eletrônica, por telefax ou por correio comum.  O registro é efetuado
imediatamente e no prazo de uma semana o requerente receberá confirmação por escrito de seu
número de empresa (business number ou BN) juntamente com a confirmação de seu registro da
CCRA.

Os seguintes documentos (em duas vias) e taxas são necessários para registro de empresas:

- Formulários 1 – Atos Constitutivos (nome da sociedade, localização da sede, ações,
restrições a transferências de ações, número de administradores, restrições a atividades
negociais, demais disposições, sócios-fundadores);

- Formulário 3 – Aviso dando conta de Sede;
- Formulário 6 – Aviso dando conta dos Administradores;
- Taxa de arquivamento de US$ 500,00 devidos ao Coletor Geral do Canadá;
- Relatório federal NUANS de busca de nome (original) datado de, no máximo, 90 dias

antes (a taxa varia entre os agentes de marcas).

Os seguintes documentos e taxas são exigidos para fins de inscrição fiscal:

- Número de previdência social (SIN) do proprietário, sócio ou diretor estatutário,
dependendo da natureza da empresa;

- Endereço físico e endereço para correspondência da empresa;
- Informações obtidas do certificado de constituição (número do certificado, dados da

constituição e jurisdição), caso a empresa já tenha sido constituída; e
- Informações acerca da empresa (ou seja encerramento do exercício social para fins de

GTS - Imposto sobre Bens e Serviços) HST (Imposto Harmonizado sobre Operações de
Venda), número de empregados para contabilização de folha) caso aplicável;

- Nenhuma taxa será cobrada a título desse registro.

Quadro III.4 Registro de Empresas/Inscrição Fiscal na Austrália
O processo de registro de empresas na Austrália, como o do Canadá, consta basicamente de
quatro etapas começando com o registro do nome da empresa e com a constatação de que não há
outra empresa com nome igual ou nome similar passível de suscitar confusão.  Quando uma
empresa é registrada nos termos da Lei das Sociedades Anônimas, ela é automaticamente
registrada como empresa australiana e pode realizar negócios em toda a Austrália sem ser
registrada em Estados e Territórios individualmente.  Se o registro for efetuado on line, entrará
em vigor imediatamente; por correio, a aprovação leva cerca de uma semana.  A taxa para a
sociedade por ações é de US$ 720,00 e a das demais sociedades, US$ 300,00.
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Quadro III.4 – continua na próxima página

Para fins da inscrição fiscal o requerente deverá preencher um formulário e apresentá-lo ao
Australian Taxation Office (Departamento de Impostos da Austrália – OTC.  O registro é
efetuado imediatamente e no prazo de 28 dias a empresa recebe seu Australian Business Number
(Número de Empresa Australiano) – ABN que será usado para fins de declaração de impostos e
de restituições.  Não há nenhum custo associado ao último processo mencionado.

O formulário de registro da empresa exige que se forneçam os seguintes dados:

a denominação proposta da sociedade;
a classe e natureza da sociedade;
informações sobre a sede;
informações sobre administradores e secretário; e
descrição dos acionistas e das ações

O pedido de inscrição fiscal composto de quatro folhas inclui:

dados gerais sobre a sociedade;
informações sobre os impostos de bens e serviços;
informações fiscais sobre automóveis de passeio, se for o caso;
informações sobre o imposto de equalização do vinho; se for o caso;
informações sobre imposto de retenção a ser recolhido na medida do uso;
informações sobre a instituição financeira tais como código BSB, número da conta, nome
da conta;
informações sobre os controladores relacionados à empresa inclusive respectivos
números de cadastro de contribuintes – TFN; e
declaração de exatidão.

C. Incentivos a Investimentos

170. Os incentivos a investimentos na órbita federal ficam geralmente limitados a isenções de
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e reduções de certas alíquotas do
imposto de importação (na medida que as importações em questão não estejam ainda sujeitas à
Tarifa Externa Comum do MERCOSUL).  Os incentivos no âmbito federal são oferecidos com o
intuito de incrementar os investimentos em regiões específicas normalmente subdesenvolvidas
do País, e visam estimular a produção industrial ou a expansão de atividades não convencionais.

171. Os incentivos aos investimentos oferecidos pelos diversos Estados brasileiros não são tão
transparentes como os programas de incentivos federais.  Dependendo do Estado, os incentivos
poderão incluir isenção ou redução do pagamento do ICMS, programas de concessão de
empréstimos ou de capital de giro com favorecimento, participação societária do Estado na
empresa investidora, projetos de incremento de infra-estrutura setorializados, programas de
treinamento de mão de obra financiados pelo Estado, e/ou viabilização da ligação de serviços
públicos.  A capacidadde da empresa de obter o pacote mais favorável de incentivos fiscais é
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determinada por fatores como as atividades da empresa, o número de empregos que poderá gerar e o
nível previsto de arrecadação de impostos.

172. O pacote de incentivos a investimentos oferecido pelos Municípios brasileiros também não é
muito transparente e, da mesma forma que no caso dos incentivos estaduais, depende com
freqüência da habilididade de negociação da empresa requerente.  Os incentivos geralmente
oferecidos pelos municípios incluem a concessão de terrenos a título gratuito, viabilização da
ligação com a rede local de serviços públicos, e a redução ou eliminação do pagamento do ISS e do
IPTU cobrados pelo Município.  Salvo caso em que o incentivo já tiver sido decretado por
regulamento do governo federal, estadual ou municipal, qualquer pacote de incentivos negociado
deverá ser aprovado pelo competente órgão legislativo local e publicado no Diário Oficial antes de
produzir qualquer efeito legal.

173. Em maio de 2000, o Congresso Brasileiro aprovou a assim chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000), estabelecendo
que qualquer governo estadual ou municipal que conceder isenção de impostos não poderá cortar
quaisquer programas do orçamento anual a fim de compensar a perda de receita.  Ademais, a lei
estipula limites sobre as despesas com folha de pagamento em todos os níveis do governo,
estabelece teto para o índice serviço da dívida/receita líquida no nível estadual, veda ao governo
federal a assunção de dívidas dos governos dos estados e municípios e proíbe que chefes de
governo aumentem despesas e contraiam novas dívidas 180 dias antes de eleições, ou que
busquem concessão de crédito lastreada em receitas futuras durante seu último ano no cargo de
presidente, governador ou prefeito.  A lei impõe multas aos governos estaduais e municipais que
extrapolarem seus orçamentos anuais.

174. Em outubro de 2000, o Congresso Nacional deu seqüência a esses esforços aprovando
nova legislação que impõe pesadas multas e penas de prisão de até 4 anos aos chefes de governo
que violarem a Lei de Responsabilidade Fiscal.  Sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal,
ficou muito mais difícil para os governos estaduais e municipais oferecer o tipo de isenção fiscal
e os generosos programas de financiamento que muitos estados ofereciam a investidores no
passado.  Desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Federação de Indústrias do
Estado de São Paulo alega que apenas cinco Estados da Federação vêm oferecendo incentivos
fiscais atualmente: Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

175. A Lei de Responsabilidade Fiscal complementa duas disposições da Constituição Federal
de 1988 que tinham por objetivo pôr fim à batalha de incentivos fiscais travada entre os Estados
brasileiros mas que não lograram êxito.  O Art. 155 §2º, XII (g) da Constituição exige que todos
os Estados alcancem entendimento conjunto antes que qualquer deles venha a individualmente
oferecer isenções fiscais, incentivos ou demais benefícios.  Ademais, o Art. 150, § 6º da
Constituição estabelece que qualquer anistia ou isenção que envolva questões de cunho fiscal
somente poderá ser concedida ao amparo de lei federal, estadual ou municipal específica.  As
recentes ações judiciais impetradas por Estados brasileiros situados no Sul do País, tais como
São Paulo e Rio Grande do Sul, contra Estados do Norte do Brasil que concederam generosas
isenções ou reduções do ICMS a fim de atrair novos investidores têm fundamento na violação do
Art. 155, § 2º, XII, (g) da Constituição.
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1. Incentivos da Esfera Federal

176. Como parte do esforço para estimular as exportações todos os insumos (quer nacionais
quer importados) usados na produção de bens manufaturados que forem subseqüentemente
exportados ficam isentos do pagamento de IPI.  Na verdade, qualquer produto brasileiro que seja
exportado ou adquirido em zonas francas também ficam isentos do pagamento do IPI.  As
isenções de IPI são em acréscimo ao programa de regime aduaneiro do draw-back que permite a
importação temporária de insumos estrangeiros sem o pagamento de direitos alfandegários, e
isenção de pagamento do ICMS, desde que os insumos sejam reexportados como parte integrante
do produto acabado.

177. Outros programas de incentivo fiscal da esfera federal incluem:

• Dedução de imposto de renda de empresas que fornecem refeições a seus
empregados;

• Dedução de imposto de renda e isenção de pagamento de ICMS e IPI de empresas
que atuem na produção de certos gêneros alimentícios;

• Dedução de imposto de renda de pessoas jurídicas que patrocinem ou dêem apoio
a atividades culturais no Brasil ou destinem recursos para produções do cinema
nacional aprovadas pelo Ministério da Cultura; e

• Deduções de imposto de renda de empresas que contribuam para os assim
chamados Fundos da Infância federais, estaduais ou municipais.

178. O governo federal oferece um pacote de incentivos para atrair investimentos (quer
nacionais quer estrangeiros) aos Estados localizados na região Nordeste do País (que
compreende os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia, aqui acrescidos da região extremo nordeste de Minas Gerais), também
conhecida pelo nome da agência que a administra: SUDENE (Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste).  Um programa similar denominado SUDAM (Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia) tem competência sobre a região amazônica brasileira
(compreendendo os Estados do Acre, Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, Amazonas, Tocantins,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e interior do Maranhão).

179. Nos termos dos programas da SUDENE ou da SUDAM, o governo federal isentará os
investidores qualificados do pagamento do IPI e das tarifas de importações (se o produto já não
estiver sujeito à Tarifa Externa Comum do MERCOSUL) sobre quaisquer equipamentos
importados que forem usados em fábrica nova estabelecida na região privilegiada.  Ademais, a
empresa precisa tão-somente pagar alíquota reduzida, ou mesmo não pagar nenhuma alíquota de
imposto de pessoa jurídica sobre os lucros gerados nas regiões da SUDENE ou da SUDAM, por um
prazo que varia de cinco a 20 anos, desde que valor equivalente aos lucros gerados seja capitalizado
e reinvestido.

180. O investidor qualificado faz jus também a empréstimos especiais e a garantias de
empréstimos emitidas pelo Banco do Nordeste do Brasil ou pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  A fim de receber quaisquer desses incentivos, a
empresa interessada deverá primeiramente apresentar sua proposta de projeto de empreendimento
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novo ou de incorporação de empreendimento já existente aos administradores dos programas de
desenvolvimento da SUDENE ou da SUDAM.  Os administradores da SUDENE ou da SUDAM
aprovarão o projeto de investimento tão-somente se for considerado viável do ponto de vista
técnico e econômico, e adequado para o desenvolvimento econômico da região como um todo.

181. Em conjunto com o programa de desenvolvimento da SUDAM, mas administrado por
autarquia específica designada Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, o
governo federal também oferece incentivos até o ano de 2013 a indústrias que venham a se
estabelecer na Zona Franca de Manaus.52

182. O programa de desenvolvimento da SUFRAMA permite também redução das tarifas de
importações sobre insumos usados na manufatura de bens na Zona Franca (e a suspensão do
pagamento de todas as tarifas de importações até que o produto efetivamente saia da zona franca)
bem como isenção do pagamento do IPI desde que a empresa empregue mão de obra local,
incorpore novas tecnologias, aumente a produtividade, e reinvista os lucros na Região
Amazônica.  Dependendo da atividade industrial específica, as empresas que se dedicarem à
produção na Zona Franca de Manaus também poderão fazer jus a reduções que variam de 52% a
100% do ICMS dos insumos adquiridos dos demais Estados brasileiros.  Ademais, a Cidade de
Manaus poderá isentar as empresas que operarem na Zona Franca do pagamento do ISS (caso
incidente) em troca da prestação de serviços ao amparo de projetos aprovados pelo Município.

183. Em 1992, o Governo Brasileiro introduziu o conceito de zonas de processamento de
exportação ou ZPEs.  O produto de qualquer atividade fabril que se desenvolva em uma ZPE
deve ser exportado para fora do País e do Mercosul.  As empresas que se estabelecerem em uma
ZPE ficarão isentas por até 20 anos do pagamento de direitos alfandegários (inclusive Taxa de
renovação da Marinha Mercante), do pagamento do IPI, do ICMS (já que as Zonas estão fora da
jurisdição das autoridades fiscais de quaisquer Estados), das várias contribuições sociais e do
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.  As empresas que operarem na ZPE não terão de
solicitar qualquer tipo de licença de importação.  É interessante notar que as empresas baseadas
em ZPE poderão vender insumos excedentes a compradores no Brasil (que deverão por sua vez
pagar os direitos alfandegários e demais impostos devidos.  Embora as empresas que operem em
ZPEs não possam requerer qualquer tipo de financiamento no mercado interno, disponível às
operações baseadas no Brasil (inclusive linhas de crédito do BNDES), em geral, isso não chega a
ser um problema, uma vez que as taxas de juros cobradas dos financiamentos no Brasil tendem a
ser muito mais altas do que as oferecidas no mercado internacional.  Existem atualmente cerca de
18 ZPEs aprovadas ao longo de todo o território brasileiro (embora nenhuma, nos Estados do Rio
de Janeiro e de São Paulo), a maior parte delas na Região Nordeste do País.  A supervisão das
ZPEs é de competência do MDIFT.

184. A nova lei que entrou em vigor em 199353 prevê certos incentivos fiscais no âmbito
federal a fim de estimular o desenvolvimento de indústria de informática baseada no território
nacional.  O Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil administra esse programa de

                                                
52 A Lei Federal nº 3173 de 6 de julho de 1957 instituiu a Zona Franca de Manaus, que foi regulada pelo Decreto-
Lei nº 288 de 28 de fevereiro de 1967.
53 Lei Federal nº 8.248 de 23 de outubro de 1991.  A regulamentação consta do Decreto Federal 792 de 2 de abril de
1993.
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incentivos, e as partes interessadas poderão apresentar requerimento ao Ministério a fim de
receber os benefícios pertinentes.  Ao amparo do programa, todos os produtos de informática
(inclusive software) ficam isentos de pagamento do IPI desde que sejam fabricados no Brasil e
dêem atendimento a cota mínima de componentes nacionais.  Ademais, se no mínimo 5% de sua
receita bruta anual gerada pelo mercado interno forem destinados a atividades de pesquisa e
desenvolvimento no Brasil, a empresa poderá deduzir até metade desse valor dos pagamentos de
imposto de renda anuais (além das deduções operacionais de praxe).  A empresa poderá também
deduzir até 1% de seu pagamento de imposto de renda anual para fins de aquisição de ações de
outras empresas de informática baseadas no território nacional.  A Lei nº 8661 de 30 de fevereiro
de 1993 autoriza empresas de alta tecnologia a importar materiais relacionados a pesquisa
tecnológica sem pagamento do IPI, permitindo ademais que deduzam de seu pagamento de
imposto de renda federal até 8% dos dispêndios incorridos em projetos de pesquisa e
desenvolvimento aprovados pelo governo.

185. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES concede
financiamentos de médio e longo prazo incluindo aquisição de máquinas e equipamentos
nacionais e importados designado BNDES Automático, bem como financiamento de curto, médio e
longo prazo tendo por objeto comércio internacional a empreendimentos de todos os portes.  Como
não existe mais distinção entre empresas com capital nacional ou capital estrangeiro, o BNDES
financiou investimentos de empresas com participação estrangeira sempre que se entendeu que os
projetos conduziam a significativa criação de empregos no Brasil.  As linhas de crédito oferecidas
pelo BNDES geralmente comportam taxas de juros mais favoráveis do que as disponíveis no
mercado brasileiro (que também tende a somente oferecer empréstimos de curto prazo).  O prazo
médio do assim chamado empréstimo do BNDES Automático é de 11 anos no caso de projetos de
infra-estrutura, e de 8 anos no da maior parte dos empreendimentos industriais.

186. O BNDES tem linhas de crédito especiais para financiar a exportação de produtos e
serviços gerados no Brasil, como por exemplo as linhas BNDES exim, e para aquisição de novas
máquinas e equipamentos produzidos pelo parque nacional (linha de crédito FINAME) ou
arrendamento mercantil (leasing) das aludidas máquinas ou equipamentos (ou seja, a linha de
crédito de arrendamento mercantil FINAME).  O prazo máximo de amortização estipulado para as
linhas de crédito do gênero é de 60 meses se o valor total financiado for inferior a R$ 7 milhões
(pode ser prorrogado mediante negociações se o valor for mais alto).  As linhas de crédito
BNDES exim são disponibilizadas tanto para financiamento de capital de giro pré-exportação
por prazo de até 30 meses visando a produção de bens para exportação, como para financiamento
da venda de bens e serviços para exportação por prazos de até 15 anos.  O BNDES poderá
também financiar a importação de bens de capital mas tão-somente se promover o
desenvolvimento econômico em geral do Brasil.  É sabido também que o BNDES adquire
participações societárias temporárias no valor de até 40% do capital social das novas empresas para
colocá-las em andamento.

187. Os empréstimos de valor superior a R$ 7 milhões são concedidos diretamente pelo
BNDES.  Para empréstimos inferiores a esse valor, o tomador deve se dirigir a banco privado
local e requerer linha de crédito com recursos do BNDES.  No segundo caso, embora a
documentação seja processada pelo BNDES, o empréstimo – desde que aprovado – será liberado
pelo banco local.  Em decorrência disso, o banco particular poderá cobrar juros adicionais (em
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média 6%) de modo a espelhar seu spread de risco.  Um dos motivos por que um pedido de
empréstimo poderá ser negado pelo BNDES é que o tomador tenha responsabilidade fiscal não
liquidada (situação não rara no Brasil).

188. O BNDES opera também um fundo de garantia especial do governo destinado a pequenas
empresas (ou seja, empreendimentos com receita bruta anual de R$ 700.000,00 a R$
6.125.000,00).  Ao amparo desse programa, até 80% do capital emprestado por um banco privado
são garantidos por um fundo especial designado Fundo de Garantia para a Promoção da
Competitividade – FGPC.  No entanto, o banco privado não é autorizado a cobrar do tomador mais
do que 4% a título de spread de risco.  O BNDES opera ainda uma série de outras linhas de crédito
menores que têm por alvo as micro-empresas, setores específicos da economia tais como o setor
leiteiro, ou determinadas regiões do País (ou seja, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a porção sul
do Estado do Rio Grande do Sul).

189. As inscrições para linhas de crédito do BNDES realizadas em instituição financeira privada
local obrigam à apresentação pelo requerente de carta-padrão preliminar em duas vias, designada
Consulta Prévia (Vide Anexo 2 do qual consta modelo).  Se a empresa estiver tratando diretamente
com o BNDES, serão exigidas 3 vias da carta de Consulta Prévia, na forma convencionada, bem
como quaisquer auditorias externas, relatórios de despesas mensais e/ou relação de obrigações de
longo prazo.  A carta-padrão de consulta prévia exige, entre outras coisas, informações acerca dos
administradores da empresa, breve histórico das atividades da empresa desde sua constituição, bem
como informações acerca das principais linhas de produto, número de empregados, tecnologia
empregada e dados sobre quaisquer empresas ligadas e o histórico econômico financeiro da
empresa.  A assim chamada carta de consulta prévia deverá ser instruída com os seguintes
documentos:

• três últimos balanços patrimoniais da empresa requerente;
• instrumento de mandato constituindo procurador para representar a empresa

requerente perante o BNDES na hipótese de que empregado da empresa não
venha a desempenhar essa função;

• relação dos principais acionistas ou sócios da empresa requerente, respectivas
participações no capital social e respectivos números de CNPJ ou de CPF;

• breve descrição dos objetivos do projeto e meios de consecução deles e, no caso
de nova instalação ou transferência, o motivo por que a empresa escolheu aquele
local específico;

• descrição sucinta do mercado da empresa requerente (inclusive principais clientes,
fornecedores, concorrentes e seu sistema de vendas e distribuição); e

• na hipótese de empresa que esteja tratando diretamente com o BNDES, relação
das garantias que serão oferecidas para concessão do empréstimo.

190. Se a empresa transpuser a primeira etapa da Consulta Prévia, deverá apresentar
documentação adicional, compreendendo:

• Licença Prévia atinente à primeira etapa ou Licença de Instalação atinente à
segunda etapa, expedida por agência ambiental municipal, estadual ou federal;

• relação dos bens que serão oferecidos em garantia;
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• cópias de quaisquer contratos de transferência de tecnologia (inclusive
transferência de know-how, contratos de licença, etc.) devidamente registrados e
aprovados pelo INPI e pelo Banco Central;

• certidão negativa de débitos expedida à empresa pelos órgãos competentes dos
respectivos Estados e Municípios;

• na hipótese de garantia de empréstimo, minuta do contrato de financiamento
proposto a ser garantido pelo BNDES.

191. A análise do pedido de empréstimo para aquisição de novos equipamentos fabricados no
Brasil realizada por banco privado normalmente levará duas semanas e, pelo BNDES, levará de
dois a três dias úteis.  A análise do pedido de empréstimo do BNDES Automático realizada por
banco privado poderá levar aproximadamente 40 dias e, pelo BNDES, de três a quatro dias úteis.
As empresas que estiverem apresentando projeto que exija aprovação prévia de agências
ambientais municipais, estaduais ou federais bem como averbação no INPI e registro no Banco
Central de contrato de transferência de tecnologia podem prever expressiva demora adicional.
Por outro lado, o pedido de financiamento pré-exportação normalmente leva duas semanas para
ser analisado por um banco privado (com acréscimo de uma ou duas semanas caso carta de
crédito esteja envolvida) e de dois a três dias úteis para análise pelo BNDES.  A análise por
banco privado de pedido de financiamento pós-exportação da linha de crédito BNDES-exim
poderá demorar de três a seis meses aos quais se acrescerão alguns dias para análise pelo
BNDES.

2. Incentivos de Investimento no Estado de São Paulo

192. Até recente promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado de São Paulo tinha
dois programas para estimular o investimento no Estado, operados pela Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.  Embora os dois programas ainda se encontrem
legalmente em vigor, não recebem mais quaisquer recursos.  Um dos programas era o Fundo
Estadual de Investimento ao Desenvolvimento Econômico e Social - FIDES, que envolvia
suporte do Estado na aquisição de bens de capital para projetos industriais ou agro-industriais a
serem implementados pelo investidor e que conduziriam a aumento das oportunidades de
emprego.  Em especial, o FIDES concedia empréstimos cujo valor era calculado sobre o aumento
anual de empregos criados (de 100 a 2000 cargos).

193. O segundo programa era o Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico
– FIDEC, que envolvia suporte do Estado na aquisição de ativos fixos para empreendimentos
industriais ou agro-industriais como forma de estimular o desenvolvimento econômico e
tecnológico local.  Em especial, o FIDEC concedia empréstimos cujo valor correspondia a 9%
dos pagamentos mensais da empresa, inclusive seus recolhimentos de PIS-COFINS, ICMS e IPI.
Nos caso dos dois tipos de empréstimos, era concedida carência de até 10 anos, o prazo de
amortização poderia ser prorrogado para até 12 anos, e o pagamento dos juros tinha teto fixado
em 5% ao ano.

194. À vista da suspensão do provimento de recursos tanto ao FIDES como ao FIDEC, a única
opção remanescente ora disponível para atrair novos investimentos ao Estado de São Paulo são
os empréstimos do BNDES.  Em novembro de 2000, o Estado de São Paulo anunciou um novo
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programa de garantia de empréstimos destinado às micro-empresas bem como às empresas de
pequeno e médio porte que será operado pela Secretaria de Ciência Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico do Estado.  Embora a maior parte dos recursos provenha do
BNDES, o Estado de São Paulo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE também responderão por alguns financiamentos.

195. Além disso, e a despeito das restrições impostas pela nova Lei de Responsabilidade
Fiscal, o Estado de São Paulo poderá estar receptivo à possibilidade de alterar temporariamente
os recolhimentos do ICMS, reduzindo a alíquota padrão de 18% para 12½ %, de sorte a atrair o
investimento de empresas que representem especial interesse ao Estado e que possam gerar
maior receita tributária a longo prazo.  O Estado de São Paulo poderá também suspender
integralmente o pagamento do ICMS no caso de insumos usados para fabricar produtos que
sejam subseqüentemente exportados para outros países.  Nos dois casos, a empresa precisará
negociar as reduções e/ou exceções com a Secretaria de Ciência Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico do Estado, devendo a Secretaria das Finanças ser informada acerca de qualquer
entendimento final.

a. Incentivos a Investimento nos Municípios do Estado de São Paulo

196. Oficialmente, o Município de São Paulo não oferece quaisquer incentivos fiscais nem
outra forma de benefícios para atrair novos investimentos.  Parte da explicação consiste na noção
de que, como São Paulo se localiza no núcleo do mais importante centro industrial do País, seus
governantes entendem que não precisam oferecer incentivos a fim de promover a instalação de
negócios na Cidade.  Outros municípios localizados no Estado de São Paulo oferecem ampla
variedade de pacotes de incentivos que incluem parques industriais pré-planejados, nos quais as
novas empresas podem rapidamente se instalar e facilmente obter ligação de serviços públicos,
isenção ou redução das alíquotas do ISS e do IPTU, e doações de terrenos ou venda ou
arrendamento de terreno por preço inferior ao de mercado.  A única forma de determinar os
incentivos exatos oferecidos pelo Município é conversar com os governantes municipais locais.

197. Como não há regulamentação clara sobre o que está disponível, um pacote de incentivos
poderá freqüentemente ser negociado com o Município.  O nível de incentivos oferecidos
depende da atratividade do projeto de investimento em termos de aspectos como a criação de
novos empregos e projeção de receita futura, bem como da habilidade da equipe que estiver
negociando o pacote de incentivos.  Pode-se prever que a nova Lei de Responsabilidade Fiscal
restringirá drasticamente a capacidade dos Municípios de oferecer ampla gama de pacotes de
incentivos a novos investidores, particularmente na área de isenções fiscais.

3. Incentivos a Investimentos no Estado do Rio de Janeiro

198. O Estado do Rio de Janeiro tem um instituto de desenvolvimento industrial designado
Companhia de Desenvolvimento Industrial – CODIN, que pode auxiliar os investidores na
localização de terreno para implementação de projeto industrial, a organizar reuniões com
fornecedores de serviços públicos, e no contato com as autoridades municipais de modo a obter
todas as autorizações necessárias à instalação.  Esse tipo de assistência é oferecida a investidores
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cujo projeto seja considerado de interesse do governo, particularmente em virtude do potencial
número de empregos e da receita fiscal que provavelmente venha a gerar.

199. A CODIN dispõe de dez parques industriais em todo o Estado do Rio de Janeiro nos quais
projetos industriais podem ser instalados, podendo também encaminhar as empresas a parques
públicos ou privados do Município, se forem mais adequados ao tipo de investimento que se
tiver em mente.  Consta que os terrenos dos parques industriais administrados pela CODIN
custam entre 30% e 40% menos do que o preço de mercado pedido por terrenos de dimensões
similares.  Em geral, apenas uma entrada, correspondente a 30% do valor total, será necessária
para a aquisição de um terreno, e as parcelas do saldo poderão ser pagas ao longo de um prazo de
dois anos, a taxa de juros anual de 6%.  Embora os regulamentos de zoneamento municipal já
tenham destinado esses terrenos a atividades industriais, a CODIN não tem poderes para isentar
as empresas da obtenção das licenças exigidas pela agência ambiental estadual, a Fundação
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA.  A fim de obter assistência da CODIN, a
empresa deverá apresentar um extenso requerimento (Vide Anexo 2 do qual consta modelo) ao
qual deverão ser anexados os seguintes documentos:

• três últimos balanços patrimoniais da empresa requerente;
• três últimos balanços patrimoniais de quaisquer acionistas pessoas jurídicas da

requerente que detenham mais de 50% da totalidade do capital social;
• atos constitutivos da empresa, devidamente arquivados na Junta Comercial do

Estado ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
• certidão negativa de débitos expedida à empresa por diferentes órgãos públicos

federais, estaduais e municipais; e
• planta do projeto industrial proposto (indicando os prédios a serem construídos, as

áreas verdes previstas, estacionamentos, etc.).

200. O Estado do Rio de Janeiro tem um fundo de capital de giro operado pela CODIN e
designado Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES.54.  O FUNDES é
orientado para financiar empresas novas de grande porte que já tenham iniciado a operação no
Estado, ou necessitem de financiamento para expansão ou transferência para novo local.  A fim
de obter financiamento do FUNDES, o novo investimento deverá ser substancial, criar muitos
novos empregos no Estado, ou introduzir tecnologia de ponta.  O projeto deverá dar atendimento
também às leis ambientais federais e/ou estaduais.

201. Os empréstimos do FUNDES em geral são concedidos com amplos prazos de carência
que podem se estender por até cinco anos antes do início da amortização, para quitação também
no prazo de cinco anos e com taxas de juros de 6% ao ano.  No caso de empresas menores, os
financiamentos de capital de giro do FUNDES são disponibilizados com prazo de carência para
início de amortização de até três anos, para quitação em três anos e taxa de juros anual de 9%.
Na maior parte dos casos, o valores do empréstimo não podem exceder o investimento fixo
efetivo, e os pagamentos mensais deverão no mínimo se equiparar ao valor devido pela empresa
ao Estado a título de ICMS.  Uma taxa fixa de 1% do valor total do empréstimo concedido
                                                
54 O Decreto Lei Estadual 8 de 15 de março de 1975 instituiu o FUNDES, enquanto o Decreto-Lei nº 265 de 22 de
julho de 1975 delimita o âmbito das atividades de financiamento do FUNDES, e o Decreto Estadual nº 22.921, de 19
de janeiro de 1997 elenca os programas específicos financiados pelo FUNDES.
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também será devido ao Estado do Rio de Janeiro e ao Banco do Brasil (Vide Anexo 2 do qual
consta modelo do requerimento ao FUNDES).

202. Como incentivo adicional para atrair novos investimentos ao Estado do Rio de Janeiro, o
Decreto Estadual 26.274 do ano 2000 autoriza o Governo do Estado a dilatar o prazo para
recolhimento do ICMS por prazo de até 180 dias sobre bens de capital, peças ou demais insumos
importados usados na produção local.  Existem também programas setoriais específicos (ou seja,
destinados ao setor de pedras ornamentais, cerâmica, estaleiros, termoelétricas,
telecomunicações, software e serviços portuários) que acarretarão isenção ou redução do
recolhimento do ICMS ou que temporariamente suspenderão o recolhimento do ICMS e
permitirão amortizações subseqüentes a taxa de juros reduzida.  As isenções ou suspensões
deverão ser solicitadas e aprovadas pela Secretaria das Finanças do Estado (embora a CODIN
preste assistência na obtenção da suspensão).

a. Incentivos Municipais Oferecidos no Estado do Rio de Janeiro

203. Ao amparo da Lei Municipal nº 1.039, a Cidade do Rio de Janeiro oferece isenções de
pagamento do ISS (que no Rio de Janeiro consiste em alíquota fixa de 5%) a projetos e obras
contratadas pela Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE e destinadas a desenvolver novas
zonas industriais na Cidade.  As empresas prestadoras de serviços que instalem suas operações em
uma dessas novas zonas industriais também ficarão isentas do pagamento do ISS pelo prazo de seis
meses.  Ademais, qualquer empresa que instale operações em uma dessas novas zonas industriais
também ficará isenta do pagamento de cinco parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano, ou
IPTU, do Município, do pagamento dos emolumentos sobre alvarás de licença para funcionamento
e de três parcelas do imposto sobre projeto de obras privadas.

204. A fim de obter as isenções fiscais e isenções de emolumentos oferecidas pela Cidade do Rio
de Janeiro, as empresas devem antes de mais nada apresentar requerimento à Secretaria Municipal
de Fazenda e receber aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Secretaria, o
CODM.  Numa tentativa de atrair novas empresas do setor de alta tecnologia, a Cidade do Rio de
Janeiro oferece também redução de 0,5% da alíquota de ISS às empresas que atuem em
empreendimentos de alta tecnologia ou no desenvolvimento de software customizado.  A Cidade do
Rio de Janeiro também administra um parque tecnológico próximo ao campus da Universidade
Federal do Rio de Janeiro que arrenda terras por preços havidos por mais baixos do que os
disponíveis no mercado aberto.  Numa tentativa de estimular a construção de novos hotéis e
renovação de estabelecimentos existentes, a Cidade do Rio de Janeiro atualmente isenta hotéis do
pagamento do IPTU.  No passado, o Município do Rio de Janeiro também incrementou a infra-
estrutura viária de acesso a determinado local, de sorte a atrair as empresas para que investissem nos
limites da Cidade.

205. Em 1998, a Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) publicou um
relatório de pesquisa sobre as Políticas de Incentivos Municipais do Estado do Rio de Janeiro no
tocante à instalação, expansão ou modernização de empresas.  O relatório demonstrou que 66%
dos Municípios tinham efetivamente promulgado lei de incentivos, enquanto outros 13%
estavam estudando a possibilidade de vir a fazê-lo.  Dos municípios que já dispunham de lei de
incentivos municipal, quatro ofereciam isenções tanto do IPTU como do ISS por mais de cinco
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anos, ao passo que quatro Municípios ofereciam isenções por prazo superior a cinco anos
somente do IPTU, e um deles, somente no tocante ao ISS.  Outros 39% dos Municípios cediam
terras a título gratuito, e 61% deles reduziu ou deixou de cobrar os emolumentos de registro.  Por
exemplo, o Município de Resende, que atraiu tanto a Volkswagen como a Peugeot-Citroen PSA,
que ali construíram fábricas, é particularmente generoso, oferecendo isenção de pagamento do
IPTU e do ISS assim como taxas de licença por prazo de até 15 anos (Vide Quadro III.5).  A fim
de receber esses incentivos, entretanto, certos requisitos devem ser preenchidos.  Em Resende,
por exemplo, deve haver nível mínimo de investimento.  Em outros Municípios, o patamar de
qualificação pode consistir na criação de número mínimo de novos empregos, na exigência de
que as atividades se enquadrem na política de proteção do meio ambiente, ou no confinamento
ao parque industrial local.

Quadro III.5 Exemplo de Incentivos de Investimentos Disponíveis no Brasil

A decisão da Peugeot-Citroen PSA, tomada em 1998, de construir uma nova fábrica no Estado
do Rio de Janeiro – sua primeiro e único estabelecimento no Brasil – oferece um interessante
estudo de casos acerca dos diversos tipos de incentivos que Estado e Município brasileiros
podem oferecer, a fim de atrair investidores de porte.  Em meados da década de 1990, a Peugeot-
Citroen PSA decidiu aumentar significativamente sua presença no Brasil e deu início a uma
busca em todo o território nacional de local em que construir uma fábrica.

Acabou por reduzir o universo de escolha a três Estados (ou seja, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo).  A empresa optou, por fim, por Resende no Estado do Rio de Janeiro, em grande
parte, porque o Rio lhe ofereceu o maior pacote de incentivos financeiros.  Enquanto a Peugeot-
Citroen PSA aportou 68% do capital para construção da fábrica em Resende, a participação do
Estado do Rio de Janeiro foi de 32%.  O CODIN, órgão de desenvolvimento industrial do Estado,
intermediou também a obtenção de vultoso empréstimo do BNDES, que representou 50% do
investimento total da Peugeot-Citroen PSA, no valor de US$ 600 milhões.  Ademais, a Peugeot-
Citroen PSA obteve empréstimo de capital de giro subsidiado do FUNDES com base no número
de veículos que planejava produzir em Resende e no número de veículos que previa importar com
utilização do porto do Rio de Janeiro.  Um importante proprietário de terras local doou o terreno no
qual a Peugeot-Citroen PSA construiu sua fábrica em Resende.  O Estado incrementou também a
rodovia de acesso ao local da fábrica assim como viabilizou as ligações de água, eletricidade e
redes de esgoto das empresas de serviços públicos locais.  O Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – SENAI, comprometeu-se a oferecer treinamento a todos os trabalhadores da linha de
montagem que a Peugeot-Citroen PSA exigisse para sua nova fábrica de Resende.  Por fim, a
Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN doou todo um andar de um de
seus prédios localizados na Cidade do Rio de Janeiro no qual a Peugeot-Citroen PSA pôde
temporariamente instalar seus departamentos administrativos.
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4. Análise

206. As atuais medidas que o governo federal, o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de
Janeiro vêm tomando a fim de encerrar as guerras de incentivos fiscais (isenção de impostos por
um certo prazo) representam um passo na direção certa.  O Quadro III.7 fornece um exemplo de
experiência internacional paralela nesse campo.  A Lei da Responsabilidade Fiscal aprovada pelo
Congresso Nacional em maio de 2000, e fortalecida pela legislação subseqüente que impôs
penalidades a governantes eleitos que se mostrem recalcitrantes, auxiliará na diminuição das
guerras fiscais que irromperam nos últimos anos entre Estados e Municípios brasileiros que
tentaram superar uns aos outros na tentativa de atrair novos investimentos, oferecendo generosos
pacotes de incentivos fiscais.  No passado, essas guerras contribuíram para os altos déficits
fiscais do País e tiveram impacto contraproducente no ambiente empresarial local já que faziam
escassear o capital de empréstimo (que era necessário para cobrir grandes déficits fiscais) e
mantinham as taxas de juros bem acima dos níveis internacionais.  As guerras criaram também
um clima de insegurança na comunidade empresarial, fazendo com que empresas já
estabelecidas se preocupassem com o fato de que suas novas concorrentes receberiam tratamento
fiscal diferenciado e poderiam, assim, inviabilizar a operação das que não o recebessem.

207. Não existe atualmente nenhuma central no Brasil que possa fornecer informações sobre
os diversos incentivos e benefícios oferecidos pelo governo federal, pelos estados e pelos
milhares de municípios em todo os País.  As informações sobre incentivos também não estão
disponíveis nos principais idiomas internacionais da comunidade internacional.  A agência
estadual em São Paulo, por exemplo, encarregada de atrair investimentos ao Estado não dispõe
de nenhuma informação sobre os incentivos e benefícios oferecidos pelos Municípios sob sua
jurisdição.  Ademais, o website dessa agência oferece apenas informações muito genéricas em
português sobre os incentivos e benefícios oferecidos no nível estadual.  O mesmo vale no Rio de
Janeiro embora, conforme observou-se acima, a Federação de Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro – FIRJAN tenha publicado um relatório de pesquisa em 1998 tendo por objeto incentivos
a investimentos e benefícios oferecidos por Municípios no Estado.

208. O sistema atual descentralizado e aleatório favorece empresas de grande porte que
conseguem contratar consultores especializados e negociar o pacote de incentivos mais
favorável.  Por contraste, ele coloca as empresas de pequeno e médio porte em desvantagem.  O
sistema atual, com sua falta de transparência, poderá também propiciar corrupção além de
solapar as políticas federais destinadas a direcionar investimentos a regiões subdesenvolvidas do
País.

209. Outra crítica feita por investidores do setor de serviços é que os programas de incentivos
brasileiros concentram-se de modo quase exclusivo no setor industrial, mas geralmente ignoram
investimentos na indústria de prestação de serviços.  Trata-se de fato especialmente irônico, dado
que o setor propiciou crescimento econômico dinâmico em todo o mundo civilizado nos últimos
anos e vem respondendo de modo crescente por volumosos ingressos de receitas internacionais
provenientes de clientes estrangeiros.
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5. Recomendações

210. A experiência internacional indica que a melhor estratégia fiscal para atrair capital de
longo prazo e comprometido, inclusive FDI, consistem em manter as alíquotas de impostos em
termos gerais tão baixas quanto possível, e manter as receitas em nível elevado, adotando base de
incidência de imposto tão ampla quanto possível.  Embora largamente utilizados em vários
países, muitos “incentivos fiscais” para investimentos revelaram-se comprovadamente
ineficientes para atrair novos investimentos.  Eles podem gerar grande contingente de
inconvenientes, inclusive onerosos requisitos administrativos para sua implementação, perdas de
receita pública, distorções econômicas e oportunidade de corrupção (Vide Quadro III.7 do qual
consta breve análise da experiência internacional respeitante a Isenção de Impostos).

211. O Governo talvez deseje levar em conta a realização de análise abrangente das opções
para reforma do atual regime de impostos de pessoa jurídica e incentivos oferecidos, inclusive
avaliação do impacto nas receitas públicas, efetivas cargas fiscais de diferentes opções de
políticas e análise custo-benefício do regime de incentivos.  A análise completa das opções
poderia ajudar a levar o Brasil à alíquota de impostos de pessoa jurídica adequada.  Como parte
da reforma em termos globais, os incentivos de investimento deveriam ser automáticos, com
qualquer monitoramento necessário realizado no curso normal da fiscalização e controle
exercidos pelas autoridades fiscais.  Não deveria haver espaço para discricionariedade.

212. Deveria ser desenvolvida abordagem que fosse ao encontro dos vários e diversos
objetivos de um regime fiscal eficiente – inclusive arrecadação de receita, isonomia e ausência
de distorções, facilidade de administração e observância, e cargas competitivamente aceitáveis
sobre os investidores – e que tratasse dos problemas correlatos descritos na cláusula anterior.
Dessa perspectiva, o governo talvez deseje proceder da seguinte forma:

213. Desenvolver política nacional transparente de incentivo a investimentos.  Embora a
Lei de Responsabilidade Fiscal deva diminuir as guerras fiscais (e a disponibilidade de generosos
incentivos fiscais oferecidos aos investidores) no Brasil, o remédio mais eficaz seria uma política
nacional de incentivo a investimentos que discipline rigidamente o que cada Estado e Município
pode oferecer.55  Essa política deverá estar baseada em uma análise detalhada das necessidades
do investidor e do impacto negativo dos incentivos no orçamento público.  Essa política deverá
também fornecer regras uniformes e transparentes, e estar facilmente acessível a investidores
estrangeiros nos principais idiomas da comunidade empresarial internacional.

214. Estabelecer uma central de informações de incentivo a investimentos e um site de
informações na Internet.  O sistema central de informações poderia ser estabelecido na nova
agência de promoção de investimentos e, em nível estadual, na Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Desenvolvimento Econômico, no Estado de São Paulo e na CODIN, no Rio de Janeiro.  É de se
notar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES é a única entidade
pública brasileira que trata com investidores estrangeiros e que mantém amplas informações em
seu website sobre seus programas, tanto em inglês como em português.  O website do Ministério

                                                
55 Curiosamente, a adoção do novo imposto sobre valor agregado no Brasil poderá, indiretamente, ter precisamente
esse efeito já que, no mínimo, eliminará pacotes de incentivos fiscais baseados em isenção do pagamento do ICMS
estadual e/ou do ISS municipal.
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do Trabalho contém informações em espanhol e português, mas não em inglês, com relação às
exigências de vistos e procedimentos de formulação de pedidos.  Quase todos os outros websites
dos governos federal, estadual e municipal contêm informações tão-somente em português.
Solução de implementação relativamente não dispendiosa é assegurar que todos os atuais
websites de órgãos públicos que poderiam ser úteis aos investidores estrangeiros contenham
informações em inglês e em quaisquer outros dos principais idiomas.  Ademais, o governo
federal do Brasil deveria estudar o estabelecimento de um website central amigável ao usuário e
redigido em múltiplos idiomas, que trate de todas as questões regulatórias que se apresentam aos
investidores diretos estrangeiros no País, fornecendo também assistência de ordem prática para
solução delas.  Os exemplos baseados na Internet constantes do Quadro III.6 poderiam ser
usados como modelo a ser seguido nesse sentido.

Quadro III.6 Websites de Investimento Estrangeiro

O website do governo australiano dedicado a investidores diretos estrangeiros fornece links com
todos os departamentos e agências governamentais que poderiam estar envolvidos no processo
de investimento direto estrangeiro, explica claramente os programas de incentivo e as exigências
de habilitação, e fornece links de e-mail para obtenção de informações adicionais e inscrição on
line em determinados programas.56  No website da Lituânia as taxas e procedimentos de registro
são explicados integralmente e os formulários podem ser obtidos on line.57  O website da Suécia
contém informações em seis idiomas além do sueco, contendo também perfis em nível de
condados e de municípios.58  Por fim, o website da Colômbia descreve em inglês todas as etapas
necessárias para dar início a uma empresa na Colômbia, elenca todos os programas de incentivos
a investimentos disponíveis e todas as leis trabalhistas e fiscais às quais o investidor estrangeiro
deverá dar atendimento.59

215. Fornecimento de estrutura de assistência ao investidor no nível estadual.  Os
governos dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro precisam avaliar os custos e benefícios para
as respectivas economias da prestação de assistência profissional para investimentos a todas as
empresas, mas em especial a empresas de pequeno e médio porte, como forma de incrementar o
investimento direto nos respectivos estados em vez de fornecer incentivos fiscais.  Dados os
recursos mais restritos e o acesso a informações disponíveis a empresas de pequeno e médio
porte, é precisamente esse o segmento da comunidade empresarial que poderia mais
efetivamente se beneficiar de uma agência de promoção de investimento estadual eficiente bem
administrada que facilitasse sua interação com o governo.  A Secretaria da Ciência, Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, atualmente encarregada  da tarefa de
captar novos investimentos diretos estrangeiros parece enfrentar grave escassez de pessoal e de
recursos financeiros, não se encontrando portanto em posição de oferecer esses serviços.
Embora a agência de desenvolvimento industrial no Estado do Rio de Janeiro pareça melhor

                                                
56 Vide http://www.dist.gov.au/invest
57 Vide http://www.lda.lt .  O website do governo da Indonésia também contém formulários de requerimento.  Vide
http://www.bkpm.go.id
58 Vide <http://www.isa.se> O website do governo canadense fornece informações em nível federal, provincial e
regional.  Vide http://www.dfait-maeci.gc.ca>  O site tailandês de promoção de investimentos estrangeiros contém
farta variedade de informações disponíveis em cinco idiomas. http://www.boi.go.th
59 <http://www.coinvertir.org.co>
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organizada e mais eficaz, ela concentra seus esforços de promoção em investidores de porte
relativamente grande e esses esforços são reativos.

Quadro III.7 Experiência Internacional com Isenção de Impostos

Dentre os inúmeros incentivos em oferta, muitos tomam a forma de isenção de impostos.  A experiência
internacional demonstra que estes, em especial, são freqüentemente não só ineficazes mas também
capazes de impor custos significativos a um país.

Provas empíricas vêm se acumulando para demonstrar que a isenção de impostos afeta as decisões de
investimentos apenas de um percentual bastante pequeno de investidores estrangeiros, principalmente
empresas voltadas à exportação.  Demonstração convincente da ineficácia da isenção de impostos deu-se
na Indonésia.  Antes de 1984, a Indonésia oferecia a gama habitual de isenções de impostos, que
chegavam a somar seis anos isenção fiscal.  Em 1984, a Indonésia passou para uma alíquota de imposto
de pessoa jurídica de 35% e aboliu todos os incentivos fiscais.  Apesar dos temores de vários governantes,
o investimento estrangeiro logo aumentou e com muito maior rapidez do que sob o regime de incentivos.
O aumento se deu como resposta a reformas de políticas que eram muito mais importantes aos
investidores, e muito mais eficientes para atraí-los do que as antigas isenções de impostos.

Em termos globais, a taxa de redundância das isenções de impostos é alta: em outras palavras, os
incentivos são concedidos a investidores que teriam ido para o país de qualquer maneira, e assim acabam
por impor custos reais no país hospedeiro sob a forma de receitas de impostos perdidas.  Estimativas
grosso modo sugerem que isenções de impostos típicas de países em desenvolvimento significam algo
como subsídios de 100% às empresas que forem atraídas por elas.  Isso significa que as tentativas de
redução da taxa de redundância das isenções de impostos por meio de sua concessão em bases
discricionárias, em geral, falharam.  Isso porque as políticas locais freqüentemente exigem que esses
incentivos sejam concedidos também a empresas nacionais (que, na realidade, investiriam
independentemente deles), porque a agência concedente raramente se encontra em posição de realizar a
análise necessária, e porque os procedimentos discricionários desse tipo normalmente levam a corrupção.

Apesar das provas consideráveis de que os custos dos incentivos superam os benefícios, vários países em
desenvolvimento justificam o uso continuado de isenções de impostos com fundamento em diversos
fatores:

A alíquota de imposto de pessoa jurídica do país é alta demais.  Diminuir a alíquota de imposto
de pessoa jurídica seria solução preferível nessa situação.
Frustração diante da dificuldade de realizar reformas políticas substantivas.  As isenções de
impostos são relativamente fáceis de introduzir, e parecem “isentas de custo”.  Enquanto isso,
reduzir a burocracia, eliminar as exigências de propriedade por capital de origem nacional,
fornecer infra-estrutura adequada, por exemplo, exigem maior esforço.  No entanto, isenções de
impostos não anulam esses fatores negativos do ambiente de investimentos, e impõem, sim,
custos ao país.  Melhorias de políticas, por sua vez, beneficiam empresas estrangeiras e nacionais
de modo mais ou menos equânime.
Necessidade de atrair alguns investidores de perfil elevado.  A idéia é que a atração de alguns
“peixes grandes” indicará que o ambiente de investimentos melhorou, e servirá de ímã para
outros investidores.  Essa estratégia poderá funcionar se o ambiente de investimentos tiver
melhorado drasticamente, e se as isenções forem oferecidas somente durante um breve período.
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D. Apresentação de Informações Estatísticas

216. A exigência de prestação de informações estatísticas no Brasil fica limitada às áreas
trabalhista e fiscal.  Diversamente da situação reinante em vários países da Europa e da Ásia, o
Governo do Brasil não impõe a longa lista de exigências de prestar informações estatísticas que
obriga as empresas do setor privado a fornecer ao Governo atualizações freqüentes sobre seus
níveis de produção.  Ademais, os investidores estrangeiros não ficam obrigados a apresentar a
vasta gama de relatórios exigidos pelos Estados Unidos da América, onde a aquisição por
estrangeiros de 10% ou mais do capital social com direito de voto (ou seu equivalente) em
qualquer empresa norte-americana, quer nova quer já existente, cujos ativos tenham valor igual
ou superior a US$ 1 milhão, desencadeia a obrigação de apresentar um relatório inicial e,
subseqüentemente, relatórios trimestrais e anuais ao Departamento de Comércio dos Estados
Unidos da América.

217. Todos os empregados no Brasil ficam obrigados a apresentar um relatório de informações
sociais anual designado RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, à Delegacia Regional do
Trabalho, em meio eletrônico, seja em disquete seja pela Internet.60  A RAIS enumera todos os
empregados contratados no ano imediatamente anterior por prazo determinado ou indeterminado
(inclusive trabalhadores temporários) bem como administradores não empregados por conta dos
quais a empresa esteja efetuando depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
bem como no Programa de Integração Social - PIS.  Ademais, se a empresa tiver quaisquer
empregados estrangeiros, deverá apresentar um plano à RAIS que explique quais cargos são
ocupados por estrangeiros e quais, por brasileiros, explicando também como a empresa planeja
incrementar a contratação de brasileiros.  O Ministério da Fazenda, o INSS bem como os
Ministérios do Trabalho e do Interior valem-se das informações constantes do relatório da RAIS.
Os empregadores ficam também obrigados a apresentar relatório mensal à Delegacia Regional do
Trabalho correspondente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED que
especifica o número de empregados despedidos ou contratados no curso do mês imediatamente
anterior.61

218. Todas as empresas que operarem no Brasil ficarão obrigadas a apresentar às autoridades
fiscais do Estado em que comercializarem seus produtos três formulários de declarações.  Em
alguns Estados tais como Rio de Janeiro e São Paulo, esses formulários já podem ser
apresentados por via eletrônica.  Os três formulários incluem a GIA (Guia Nacional de
Informação e Apuração do ICMS) mensal (que fornece informações para cálculo do ICMS
devido por determinada empresa); a DECLAM anual (usada para determinar o total das vendas
realizadas em cada Município do Estado), e a GI (Guia de Informações das Operações e
Prestações Interestaduais) anual (usada para determinar as vendas interestaduais entre as diversas
Unidades da Federação).  Até o início de 2001, o órgão fiscal competente do Estado do Rio de
Janeiro propõe-se eliminar a DECLAM e a GI bem como obter da GIA mensal todos os dados
estatísticos de que tem necessidade.  No nível federal, há também dois instrumentos que deverão
ser apresentados independentemente do efetivo pagamento do imposto, preferivelmente por via
eletrônica.  Esses dois formulários de declaração são o da DCTF (Declaração de Contribuições e
                                                
60 A obrigação legal de apresentação da RAIS foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 76.900 de 23 de dezembro
de 1975.
61 A Lei Federal nº 4923 de 23 de dezembro de 1965 instituiu o CAGED.
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Tributos Federais), que deve ser apresentada trimestralmente e que elenca os pagamentos do IPI
e de duas contribuições sociais (PIS e COFINS) de sorte a determinar quaisquer créditos ou
débitos incorridos, e o formulário da declaração anual DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica).

1. Análise e Recomendações

219. As exigências de apresentação de informações estatísticas no Brasil não parecem ser
inusitadamente onerosas e as obrigações de informar foram facilitadas pela recente
implementação de sistemas de apresentação por via eletrônica.  Um campo específico de
melhoria na área de impostos seria a eliminação da necessidade de apresentação de no mínimo
três diferentes formulários às autoridades fiscais estaduais contendo informações em duplicidade.
Eles poderiam ser substituídos pelo sistema previsto no Rio de Janeiro no qual a DECLAM e a
GI anuais seriam eliminadas e apenas a apresentação da GIA mensal seria mantida.  Reforma
similar poderia ser realizada no nível federal por meio da qual todas as informações exigidas
para fins da DIPJ anual poderiam ser solicitadas na DCTF apresentada no encerramento de cada
trimestre.
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CAPÍTULO IV

AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

220. Este capítulo trata do processo de instalação, aquis ição e desenvolvimento de projeto
industrial nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.  Aponta as principais diferenças e
similaridades por meio de exemplos de municípios diferentes nos dois estados, quando possível.
Os municípios são São Paulo e Campinas, no Estado de São Paulo, e Rio de Janeiro e Resende,
no Estado do Rio de Janeiro.

221. No Brasil, os procedimentos de aquisição de imóveis e de desenvolvimento imobiliário
são controlados em nível municipal, dispondo cada município de sua própria legislação e
procedimentos.  O processo de aquisição de imóveis e de desenvolvimento imobiliário é um dos
componentes mais complicados do processo de investimento no Brasil, sendo necessária a
obtenção de várias aprovações e alvarás.  O processo de aquisição de imóveis tem início com a
identificação do terreno adequado e tomada de informações sobre o zoneamento municipal e
planos diretores para verificar sua adequação à aplicação industrial pretendida.  A seguir, o
investidor precisa obter da prefe itura municipal uma certidão de uso do solo e consultar a
Autoridade Ambiental Estadual quanto à adequação do local.  Uma vez aprovada a instalação no
local pela Autoridade Ambiental Estadual, o investidor deve verificar o tamanho do terreno e
seus limites constantes do registro de imóveis e solicitar, se necessário, retificação de área em
juízo.  O investidor também deve verificar a existência de ônus impostos por tribunal sobre o
imóvel, devendo, ademais, obter certidões negativas das autoridades da comarca referentes aos
proprietários atuais.  A última etapa é a transmissão de propriedade em cartório e subseqüente
registro no Cartório de Registro Imobiliário.

222. O processo de desenvolvimento imobiliário se inicia com consultas prévias à prefeitura
municipal.  Os investidores devem obter das autoridades informações/diretrizes acerca de
desenvolvimento imobiliário.  A segunda etapa, se necessário, é o prévio parcelamento do
terreno em lotes.  As etapas subseqüentes do processo de desenvolvimento imobiliário são (vide
Anexo 3 para modelos de formulários pertinentes às diferentes etapas e municípios):

• Licença prévia da Autoridade Ambiental Estadual;
• Aprovação do projeto pela prefeitura municipal;
• Licença de instalação da Autoridade Ambiental Estadual;
• Alvará de construção da prefeitura municipal;
• Certidão de vistoria do corpo de bombeiros Estadual atestando segurança contra

fogo e pânico;
• Licença de operação da Secretaria da Saúde Estadual, quando necessário;
• “Habite-se” da prefeitura municipal;
• Licença de operação da Autoridade Ambiental Estadual; e finalmente
• Alvará de funcionamento da prefeitura municipal.
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A. Aquisição e Registro de Imóveis

1. Disponibilidade de imóveis

223. Não existem restrições legislativas à aquisição de imóveis urbanos por estrangeiros,
residentes ou não-residentes no país.  Porém, há restrições à aquisição de imóveis rurais.  Os
estrangeiros que não residem no Brasil não podem adquirir imóveis rurais no país, mas os
estrangeiros que residem no Brasil podem faze-lo, dentro de certos limites, que dependem do
tamanho e localização da área.62

224. No Brasil, praticamente a totalidade das terras é de propriedade privada.  Terras ou
imóveis privados podem ser adquiridos por meio de compra ou locação.  Não existem restrições
à aquisição de imóveis por pessoa física privada de outra.  A compra é a maneira mais comum de
adquirir imóveis.  A locação de terras e edificações construídas para o inquilino não constitui
prática comum devido à escassez de financiamento bancário de longo prazo para compra de
terras, altas taxas de juros (mais de 20%) e legislação63 que desencoraja investimentos em
locação urbana e industrial.

225. Em geral, os imóveis públicos da União ou do Estado não podem ser vendidos, mas a
utilização de edificações ou terrenos pode ser transferida por Concessão de Uso (arrendamento a
longo prazo).64  A venda de imóveis de propriedade da União, estados ou municípios requer
prévia aprovação legislativa do Congresso Nacional, da Assembléia Legislativa Estadual ou da
Prefeitura Municipal, conforme o caso.  Isto significa que o imóvel poderá ser vendido somente
depois da aprovação de legislação específica, o que pode levar vários anos.  Além da autorização
legislativa, é necessário avaliação prévia do imóvel e processo de licitação.65

226. Os imóveis de propriedade privada podem ser livremente comprados e vendidos, com as
seguintes restrições:66

• Federais: imóveis próximo de fronteira e em áreas de segurança nacional, parques
naturais, meios ambientes protegidos, hábitat de espécies em perigo de extinção,
áreas com cobertura de vegetação natural e Reservas Ind ígenas;

• Estaduais: limitações baseadas em regulamentação ambientais, recursos hídricos;
• Municipais: limitações baseadas no uso de terras urbanas, congestionamento de

trânsito, ruídos, vibrações, poluição visual e desmatamento.

                                                
62 Outras leis restringem o direito de propriedade, como a Lei 6.634 de 2/5/79 e seu correspondente Decreto de
Regulamentação no. 85.064 de 26/8/80.  Essa legislação rege faixas de fronteira internacional e restringe os direitos
de propriedade sobre terras brasileiras a uma faixa de 150 quilômetros de largura paralela às fronteiras
internacionais.
63 Depois de cinco anos, a locação pode ser renovada compuls oriamente.  Em conseqüência, as locações em geral
são celebradas por prazo de quatro anos e renovadas por um ano, ou é negociada nova locação a cada 30 meses.
64 Lei 271 de 28/2/67.
65 Art. 17 da Lei no. 8.666/93.
66 Em geral, as mesmas restrições aplicam-se tanto a brasileiros como estrangeiros.
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227. Nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de zonas industriais integradas em
Planos Diretores Urbanos, há distritos industriais e complexos industriais destinados à
construção de instalações de operação.  As empresas que optam por estabelecer suas operações
nesses locais podem reduzir o período de aquisição de terrenos e obtenção de aprovações e
alvarás de desenvolvimento imobiliário de 18 para 7 meses ou até menos.  A maioria dessas
zonas industriais dispõem de bom acesso a infra-estrutura e telecomunicações, embora não seja o
caso de algumas.  Estas diferenças se refletem no preço por metro quadrado.  Por exemplo, no
Município de Campinas, há zonas industriais com valor estimado entre R12 e R100 por m2.

228. Estado de São Paulo : Há muitos imóveis industriais disponíveis em São Paulo, com
complexos industriais ou edifícios de escritórios prontos para ocupação ou atualmente em
construção.  Por exemplo, o Município de Campinas, onde está ocorrendo a maior parte do
desenvolvimento ao redor da área Metropolitana de São Paulo, ostenta um distrito de
desenvolvimento industrial destinado a indústrias eletrônicas que se estende por
aproximadamente 7.000.000 m2.  Também existem outras áreas/pólos de desenvolvimento
industrial ao redor da área metropolitana da Cidade de São Paulo.

229. Campinas tem também um Parque Tecnológico de 524.000 m2, oferecendo moderna
infra-estrutura e locais para instalação de empresas com lotes medindo entre 1.600 m2 e 40.000
m2.  O parque dispõe de toda a infra-estrutura necessária, incluindo sofisticado sistema de
comunicações de fibra óptica disponível para conexões imediatas sem limite quanto ao número
de linhas.  O preço de venda atual é R85-120 por m2.  O leasing também é possível, por meio de
empresas estrangeiras especializadas, que podem prover capital em moeda estrangeira a taxas de
juros internacionais menores.

230. Estado do Rio de Janeiro: Também há muitas terras disponíveis no Rio desenvolvidas por
empresas privadas ou pelo Estado.  O Estado do Rio de Janeiro designa indústrias prioritárias a
locais específicos, oferecendo incentivos que são negociados caso a caso.  A Tabela IV.1
apresenta uma visão geral das áreas prioritárias designadas a tipos específicos de
desenvolvimento industrial.

Tabela IV.1 Áreas Prioritárias para Indústrias Específicas

 Capital  Indústrias e serviços de alta tecnologia (turismo, área financeira,
software, telecomunicações)

 Área Metropolitana do Rio Petroquímica, substâncias químicas derivadas de petróleo, pesca,
construção naval, atividades portuárias, turismo

 Vale do Paraíba  Indústrias siderúrgicas e turismo
 Norte e Nordeste  Óleo, gás, agroindústria, cerâmica, pedreira, tecidos, fabricação de

vestuário
 Região Serrana  Fabricação de vestuário, turismo
 Região dos Lagos  Turismo, aquacultura marinha, pesca
 Costa Verde  Turismo, aquacultura marinha

231. A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN)
administra 10 distritos industriais com área total de mais de 12 milhões de m2, dos quais
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aproximadamente 9 milhões foram vendidos.  O preço médio por m2 varia entre 14 e 69 UFIRs.67

Esses parques industriais, em conjunto com o papel de facilitador da CODIN, proporcionam
acesso rápido a imóveis industriais que dispõem de serviços públicos.  Seguem-se exemplos de
distritos industriais no Munic ípio de Resende:

• O maior Distrito Industrial é o Pólo Industrial com área de 20.000.000 m2.
Abriga principalmente indústrias metalúrgicas e químicas.  Esse centro de
desenvolvimento industrial oferece energia elétrica, fornecimento de água tratada,
serviço de saneamento baseado em tanques sépticos com filtração anaeróbica e
redes de esgoto, fornecimento de gás natural e comunicações por meio de fibras
ópticas.

• Outros locais com imóveis industriais disponíveis nesse Município:

Ø Fazenda da Barra III: 200.000 m2

Ø Fazenda Bulhões: 3.000.000 m2

Ø Rodovia Presidente Dutra: 170.000 m2

Ø Fazenda São Caetano: 500.000 m2

Ø Fazenda Vila Forte: 1.000.000 m2

2. Zoneamento

232. Segundo a Constituição Federal brasileira de 1988, os municípios são responsáveis por
promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
parcelamento e da ocupação do solo urbano.  Para cidades com mais de 20.000 habitantes, é
obrigatório o Plano Diretor, aprovado pela Prefeitura Municipal, e que constitui o instrumento
básico para desenvolvimento imobiliário e política de expansão urbana.  Os municípios também
são obrigados pela legislação federal a ter códigos de zoneamento e uma classificação completa
de todos os imóveis segundo o tipo de uso de solo permitido.

233. O uso e ocupação de imóveis, conforme previsto em Planos Diretores Urbanos
Municipais, podem ser revisados em certas situações, quando as condições básicas que afetam as
áreas se modificarem.  Contudo, o rezoneamento em municípios com Planos Diretores Urbanos é
demorado e complexo.  Além da exigência de legislação específica pela Prefeitura Municipal,
são necessárias audiências públicas.  Todo o processo pode levar vários anos para ser concluído,
com base na localização e setor do investimento.  Por exemplo, em alguns casos recentes, os
investidores solicitaram a revisão dos Planos de Desenvo lvimento Urbano Específicos do Rio de
Janeiro.  As alterações tiveram de ser aprovadas por ato legislativo da Prefeitura Municipal, o
que levou quase quatro anos.

234. No Brasil, as zonas são definidas detalhadamente nos Planos Diretores Urbanos
Municipais.  Por conseguinte, os investidores devem primeiro examinar o Plano Diretor Urbano
do município onde desejarem estabelecer sua empresa e devem realizar antecipadamente uma

                                                
67 Unidade Fiscal de Referência (UFIR) = 1,064 real.
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investigação relativa à localização proposta, fornecendo o endereço e atividade da futura
empresa.68

235. O Plano Diretor Urbano de Campinas (Estado de São Paulo) é um bom exemplo do
processo de zoneamento no Brasil.  O Plano subdivide o município em sete macrozonas para fins
de planejamento:

• Macrozona 1: Área com Restrição à Urbanização
• Macrozona 2: Área de Proteção Ambiental;
• Macrozona 3: Área de Urbanização Controlada Norte;
• Macrozona 4: Área de Urbanização Consolidada;
• Macrozona 5: Área de Recuperação Urbana;
• Macrozona 6: Área de Urbanização Controlada Sul; e
• Macrozona 7: Área Imprópria à Urbanização.

236. Esse padrão de zoneamento municipal orienta que tipo de indústria pode ser localizado
numa zona em particular, que medidas devem ser tomadas e que exigências devem ser atend idas
para instalação na zona.  No entanto, o controle do zoneamento difere de município para
município.  A maioria dos municípios utiliza o sistema de classificação definido pela legislação
federal sobre zoneamento municipal que divide áreas urbanas em categorias (Z-1, Z-2, Z-3, etc.)
de acordo com o tamanho e tipo de edificações objeto de concessão de alvarás.  Mesmo nesse
sistema de classificação, pode haver grandes diferenças e diversos graus de flexibilidade entre os
procedimentos municipais.

237. A localização de uma atividade depende de vários fatores, entre eles o tipo geral de
atividade, natureza específica da atividade, compatibilidade entre a atividade e a zona e tamanho
da empresa.  Por exemplo, no município de Resende (Rio de Janeiro)69, estes fatores são
classificados da seguinte forma:

(i) Tipo Geral de Atividade:
• Habitação;
• Serviços e comércio;
• Instalações públicas e comunitárias;
• Indústria;
• Agropecuária.

(ii) Natureza Específica da Atividade:
• Insalubre: atividades ou usos que potencialmente ponham em risco a vida

humana e a natureza física de edificações vizinhas;

                                                
68 Contudo, deve-se observar que há certos municípios pequenos nos quais o Plano Diretor Urbano não cobre todo
o município e há municípios sem Planos Diretores Urbanos, nesse caso, qualquer área localizada nesses municípios
pode ser considerada para localização de indústrias.
69 Decreto no. 089 de 14 de junho de 1995.
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• Perturbadora do sossego público: atividades ou usos potencialmente
produtores de ruídos, vibrações, gases, pó, fumaça ou congestionamento de
trânsito e perturbação dos arredores;

• Prejudicial: atividades ou usos potencialmente causadores de poluição de
qualquer tipo, de grau e intensidade incompatíveis com a presença de seres
humanos e a necessidade de conservação adequada do ambiente natural.

(iii) Compatibilidade com a Zona ou Setor:
• Permitida: uso é altamente compatível com o propósito da zona;
• Aceitável: compatibilidade com a zona ou setor deve ser aprovada pelo

Conselho Municipal de Habitação e Urbanismo (COMHURB)
• Tolerada: uso permitido em zona na qual são cons iderados outros usos que

poderiam lhe ser prejudic iais; e
• Vedada: uso incompatível com o propósito da zona e inaceitável na zona.

(iv) Tamanho de Imóveis Industriais:
• Pequeno: edificações com até 300 m2 de área;
• Médio: edificações com até 2.000 m2 de área;
• Grande: edificações com mais de 2.000 m2 de área.

238. Antes da aquisição de quaisquer imóveis, deverá ser obtida aprovação de instalação por
meio de consulta à Prefeitura Municipal para se saber se a atividade planejada pode ser
autorizada no local especificado.  Os usos considerados vedados em qualquer zona ou setor
especial ficarão sujeitos a avaliação pela autoridade municipal70 que, depois de ouvir o
COMHURB e o conselho de planejamento local, poderão ser autorizados em caráter precário,
com autorização da instalação da atividade em troca de comodidades ou instalações públicas
proporcionais ao benefício obtido.

239. No Município do Rio de Janeiro, antes de solicitar alvará de instalação, o investidor pode
consultar a Planta Cadastral, o PAL, o PAA e a PAP (vide Quadro IV.1).  Neles são encontradas
informações sobre urbanismo na área em questão, atribuindo ao proprietário, ao projetista e ao
engenheiro responsabilidade pelas informações acerca de análise de projeto no local e seus
fatores físicos.

                                                
70 Lei Municipal de Resende 1796 sobre Zoneamento e Uso do Solo.
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Quadro IV.1 Mecanismo de Consulta sobre Zoneamento no Município do Rio de
Janeiro

• Planta Cadastral é um mapa topográfico elaborado a partir de fotografias aéreas.
• Projeto Aprovado de Loteamento (PAL) é o documento por meio do qual o

município aprova os seguintes tipos de projetos de iniciativa privada: parcelamento
de imóveis (com ou sem melhoria do local), consolidação ou reparcelamento na
cidade e criação de novos lotes (com definição de usos planejados - escola, área
verde, etc. - no caso de doações de imóveis à cidade).

• Projeto Aprovado de Alinhamento (PAA) é o documento por meio do qual o
município oficialmente estabelece a planta das ruas e estradas de rodagem e outras
áreas públicas (praças, largos) da cidade

• Planta de Alinhamentos Projetados (PAP) é um sistema que incentiva a unificação e
substituição progressiva dos mais de 11.000 PAAs existentes atualmente na cidade
do Rio de Jane iro

Nota: Podem ser obtidas cópias do PAA, PAL e PAP no Departamento de Gerência de
Cadastro Industrial, parte do Departamento de Coordenadoria Técnica de Urbanismo
(CTU) da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU).

3. Parcelamento de Terrenos

240. A maior parte dos imóveis e edificações disponíveis é de propriedade privada.  Alguns
são loteamentos e outros terrenos não parcelados, que precisam ser parcelados para que sejam
iniciadas as obras.  O parcelamento é um processo municipal.  Para que os imóveis sem
construções possam ser parcelados e os canteiros de obras desenvolvidos, deve existir acesso por
estrada, drenagem, sistema de esgoto, fornecimento de energia elétrica e água e, em alguns
casos, água e estações de tratamento de esgoto no próprio terreno.  Devem ser encaminhados
requerimentos às empresas de serviços públicos para obtenção de informações, estimativas de
custo71 e prazo para construção das linhas de serviço necessárias (vide Anexo 3 para modelos de
formulários).

241. Município de Campinas (São Paulo): Em Campinas, a lei municipal72 determina os
procedimentos administrativos a serem seguidos pela Secretaria de Planejamento e Meio
Ambiente Municipal (SEPLAMA) para expedição de licenças referentes a projetos que
impliquem (vide Anexo 3 para modelos de formulários): anexação, parcelamento ou modificação
ou retificação de limites de lotes com construções; inspeção, parcelamento, anexação ou
modificação ou retificação de limites de lotes sem construções e planejamento e subdivisões de
ruas no Município de Campinas.

                                                
71 A construção de linhas de serviço é integral ou parcialmente paga pelo proprietário da gleba ou lote dependendo
de serem exclusivas ou partilhadas com outras áreas.
72 Decreto no. 11.817 de 17 de maio de 1995.
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242. Os investidores devem requerer diretrizes de planejamento básicas, emitidas pelo
município com a finalidade de assegurar proteção dos interesses do Município.  Os seguintes
documentos devem ser apresentados para dar início ao processo de solicitação das diretrizes de
planejamento básicas:

• Requerimento assinado pelo proprietário ou engenheiro responsável pelas plantas,
de acordo com modelo a ser emitido;

• Quatro cópias diazótipas do levantamento topográfico da gleba, para análise
preliminar;

• Certidão negativa de imposto municipal ou federal da gleba;
• Fotocópia da escritura de propriedade e/ou certidão de matrícula emitida pelo

Cartório de Registro Imobiliário;
• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo Conselho Regional de

Engenharia e Arquitetura (CREA)73; e
• Quando necessário, relatório de profissional qualificado sobre as condições

geotécnicas e geomorfológicas da gleba, com base em modelo a ser emitido pela
Prefeitura Municipal.

243. Os requerimentos de diretrizes de planejamento serão examinados pelo Grupo de Análise
de Diretrizes Urbanísticas (GADU).  O exame e aprovação levam 35 dias úteis em média.

244. Município do Rio de Janeiro: Os investidores devem requerer que o município inicie o
processo de parcelamento apresentando os seguintes documentos:

• Cópia da escritura emitida pelo Cartório de Registro Imobiliário;
• Cópia do levantamento fotográfico aéreo da área, com localização do imóvel

indicada pelo profissional responsável;
• Cópia do PAA/PAL (projeto aprovado de alinhamento e projeto aprovado de

loteamento);
• Cópia do Documento de Identificação do profissional responsável apensa

(CREA);
• ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), via original da planta de projeto,

acompanhada por cópia diazótipa, assinada e selada pelo proprietário ou
representante legal e pelo profissional responsável pela aprovação do projeto;

• Demais documentos necessários.

245. Município de Resende (Rio): A Lei Municipal74 contém disposições que regem o
parcelamento de terrenos urbanos no município de Resende.  A Prefeitura Municipal, a pedido
do investidor, expede as diretrizes relativas ao projeto de parcelamento e correspondente obra de
infra-estrutura urbana a ser realizada pelo incorporador.  A solicitação deve ser acompanhada
pelas seguintes informações75 (vide Anexo 3 para modelos de formulários):
                                                
73 CREA: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.  Esse órgão emitirá o ART (literalmente: Anotação de
Responsabilidade Técnica) aos profissionais que estiverem executando projeto com a finalidade de garantir a
segurança dos serviços de arquitetura, etc. a serem prestados.
74 Decreto no. 799 de 29 de dezembro de 1992.
75 Art. 25, Decreto no. 799 de 29 de dezembro de 1992.
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• Escritura de propriedade –proprietário atual;
• Planta mostrando a localização do imóvel na Planta Oficial do Município,

possibilitando a plena identificação do imóvel;
• Planta do lote em escala de 1:1000 ou maior, assinada pelo proprietário ou seu

representante legal aprovado e por um profissional registrado no CREA e na
Prefeitura Municipal, mostrando os limites da gleba a ser parcelada, suas
dimensões e área, e indicando todas as suas confrontações;

• Estudo preliminar de parcelamento indicando o principal uso geral projetado e
fornecendo cálculos básicos das áreas componentes e seus propósitos específicos
pretendidos.

246. O município tem no máximo quarenta e cinco dias para responder e determinar as
diretrizes, embora esse prazo possa ser interrompido de forma a permitir ao incorporador o
tempo necessário para atender quaisquer exigências a ele impostas.  Depois de receber as
diretrizes da Prefeitura Municipal,76 o incorporador elabora o plano de parcelamento geométrico
mostrando todos os lotes e instalações adicionais, e o apresenta às autoridades municipais
competentes e prestadores de serviços públicos para aprovação.

4. Licenças de instalação

247. Antes da aquisição de um terreno, é altamente recomendado que seja obtida prévia
aprovação da autoridade municipal e do órgão ambiental municipal, estadual ou federal (vide
Capítulo IV.C) relativa à atividade e tamanho do empreendimento a ser desenvolvido no local.
Mesmo em áreas industriais e parques industriais, recomenda-se a prévia aprovação do órgão
ambiental municipal, estadual ou federal. 77  O formulário da consulta prévia ao município difere
de um município para o outro.  No município do Rio de Janeiro, pode-se fazer download do
formulário de consulta por meio da Internet.  Em todos os municípios dos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro, o investidor precisa preencher um formulário de solicitação de instalação.  A
autoridade municipal verifica se a atividade é compatível com o código de zoneamento e se for,
emite licença de instalação para a instalação proposta.  A resposta do município leva de 5 a 10
dias.  A resposta do órgão ambiental estadual leva aproximadamente 30 dias (no caso da
CETESB).  A municipal é paga e a estadual é gratuita.

248. Os investidores em potencial devem estar cientes de que licenças de instalação e licenças
de operação para uma indústria são emitidas para um propósito específico e não são transferidas
com a propriedade.  Desse modo, a compra ou locação de um estabelecimento industrial não
garante que qua lquer licença de instalação ou de operação industrial serão válidas para o novo
usuário, muito embora as atividades sejam similares.

249. Município de Campinas: O investidor que desejar comprar imóveis em Campinas para
construir uma indústria deverá primeiro consultar o Plano Diretor Urbano e a seguir requerer
Certidão de Uso do Solo.  Os requerimentos de certidão de uso de solo ou certidão de
                                                
76 Art. 28, Decreto no. 799 de 29 de dezembro de 1992.
77 O órgão ambiental estadual em São Paulo é a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e
no Rio de Janeiro é a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA).
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zoneamento, que em geral demoram duas semanas para serem processados, devem ser
protocolados no Município de Campinas, e consistem dos seguintes itens:

• Requerimento escrito (não há obrigatoriedade de formato específico);
• Identificação do imóvel em questão; e
• Comprovação de que o IPTU78 foi pago.

250. Município do Rio de Janeiro: No Rio de Janeiro, o investidor protocola um ficha de
consulta de aprovação prévia de local na Prefeitura Municipal, que em geral leva uma semana
para ser processado (vide Anexo 3 para modelos de formulários).  Antes da elaboração de um
projeto de desenvolvimento, seja para loteamento de terreno (com ou sem melhoria do local),
seja para consolidação/reparcelamento, o investidor deve consultar a prefeitura municipal.  Esse
processo tem início com o protocolo de uma solicitação de Certidão de Informações ao
Departamento de Licença e Fiscalização do Município ou a um dos Departamentos Regionais de
Licenciamento e Fiscalização (DLRFs).  A Certidão de Informações fornece todos os índices de
planejamento urbano relativos a um terreno em particular, bem como informações sobre códigos
municipais específicos.

251. Na Certidão de Informações é também possível constatar se devem ser efetuadas
consultas especiais a outros órgãos da Prefeitura ou outras instituições, tais como: Geotécnica,
Rio Águas, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Aeronáutica, Companhia
de Eletricidade (LIGHT), Telecomunicações do Rio de Janeiro (TELERJ), Companhia Estadual
de Água e Esgoto (CEDAE) e Companhia Estadual de Gás (CEG), Decretos Expropriatórios, e
outros.

5. Registro de Imóveis

252. Empreendimentos de propriedade de pessoas estrangeiras estão sujeitos basicamente às
mesmas exigências legais que os empreendimentos brasileiros.  Em nível municipal, o imóvel é
registrado no cartório de registros de imóveis e no cadastro imobiliário.  Nas cidades grandes, a
maioria dos dados constantes em registro são bastante confiáveis.  Porém, nas cidades menores e
mais remotas, os registros tornam-se cada vez menos dignos de confiança.

253. A propriedade de uma gleba é subseqüentemente adquirida por meio de Escritura de
Compra e Venda registrada no Cartório de Registro Imobiliário (vide Anexo 3 para modelos de
formulários).79  Anteriormente à compra, os compradores em potencial devem verificar os dados
constantes dos registros.  Pode ser necessário efetuar levantamento topográfico e corrigir dados
contidos no registro.  A descrição contida no registro de imóveis deve ser confrontada com o

                                                
78 Imposto predial e territorial urbano.
79 Aqui se aplicam:
1- Art. 1, parágrafo 2 da Lei 7433/85 e Decreto de Regulamentação no. 93240/85, art. I, III (a, e, b) e IV;
2- Art. 47 (b) da Lei 8212/91 e Decreto de Regulamentação 612/92, art. 84 (b);
3- Art. 2 (b) do Regulamento 93/93;
4- Art. 37 da Lei 4771/65 (Código Florestal);
5- Art. 4, Parágrafo Único – Lei 4591 de 16 de dezembro de 1964;
6- Decreto 95760 de 1º de março de 1988 – art. 2, II (b) e parágrafo 2 do mesmo artigo.
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cadastro imobiliário municipal, e por vezes devem ser feitas comparações com cada vizinho
confrontante.  Se houver discrepâncias, cada situação deverá ser esclarecida em juízo.  Ademais,
segundo o Código de Processo Civil brasileiro, art. 591, o devedor deve cumprir suas obrigações
relativas a seu imóvel, o que significa que deve ser apresentado requerimento ao Gabinete do
Secretário da Receita Federal (SRF) para que se tome conhecimento da vigência de quaisquer
ônus fiscais.  Se houver ônus em vigor, o imóvel não poderá ser transferido.

254. Para comprar e registrar um terreno, se todos os documentos estiverem em ordem, o
comprador deve primeiro pagar o imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI).  A seguir
um contrato de compra e venda é assinado na presença de tabelião que registra a escritura.  Esse
documento é precedido, na maioria dos casos, por compromisso de compra e venda.  O custo do
documento passado em cartório é proporcional ao valor do imóvel que está mudando de mãos.
O documento é então registrado no Cartório de Registro Imobiliário, que formaliza a transmissão
do terreno.  O registro no Cartório de Registro Imobiliário demora 15 dias úteis e custa R360.
Em São Paulo, os custos do cartório de notas e de Registro Imobiliário perfazem
aproximadamente 1,4% do preço venal ou da avaliação do imóvel, o que for maior.

255. O imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI) é pago no Cartório de Notas quando da
transmissão da propriedade.  Esse imposto é cobrado pelo município, perfazendo
aproximadamente 6% do preço de compra ou da avaliação do imóvel, o que for ma ior.  De
acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ITBI deveria ser 2%.  Porém, para se conseguir a
alíquota de 2% é necessário ajuizar ação contra o município por meio de mandado de segurança.
Ao que parece, o processo é sempre decidido favoravelmente, mas leva vários meses para ser
concluído.

256. Na data do contrato de compra e venda, os vendedores e o imóvel não podem estar em
mora no pagamento de impostos e se estiver sendo adquirido imóvel urbano, o documento de
conclusão de construção emitido pela Prefeitura - habite-se - deve ser anexado (vide Anexo 3
para modelo de formulário).  Anteriormente à compra, são necessárias as seguintes informações
sobre o imóvel:

• Documento de escritura de propriedade.  A busca para estabelecer a identidade do
proprietário de um imóvel pode levar de 5 a 30 dias, depois do que pode ser
solicitada certidão de matrícula;

• Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) válido até a data da compra e
contrato de compra e venda (imóvel urbano);

• Certidão atestando que não é devido ao município nenhum imposto imobiliário
(imóvel urbano);

• Certidão atestando que não é devido nenhum imposto territorial rural federal
(ITR) (imóvel rural);

• Certidão de contribuinte referente a imóvel rural emitida pelo Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (IBRA) (imóvel rural);

• Documento comprovando que nenhum procedimento ou projeto de
desapropriação de imóvel foi instaurado por qua lquer órgão municipal, estadual,
federal ou metropolitano ou outra autoridade (imóveis urbanos e rurais);
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• Documento comprovando que nenhum procedimento ou projeto de conservação
de imóvel foi instaurado por qualquer autoridade local, municipal, estadual ou
outra autoridade (imóveis urbanos e rurais);

• Certidão de Propriedade e Certidão Vintenária (registros dos titulares do imóvel
nos últimos 20 anos).

257. Se o atual proprietário do imóvel for pessoa física, são necessárias as seguintes
informações e certidões referentes aos vendedores anteriormente à compra:

• Certidões dos distribuidores cíveis e federais da comarca do local de residência de
cada vendedor e do local do imóvel, cobrindo período de 10 anos;

• Certidões atualizadas de todos os organismos de protesto80 da comarca de
residência de cada vendedor e do local do imóvel, cobrindo período de 5 anos;

• Certidões de objeto e pé (narratória) cobrindo ações em curso, relacionadas em
certidões anteriores; e

• Certidão do órgão estadual judicial e supervisor regulatório e também do Tribunal
Regional Federal competente relacionando os cartórios que emitiram o protesto e
que se localizam nas comarcas ou circunscrições judiciárias onde o imóvel fica
situado e onde mora o vendedor.

258. Se o atual proprietário do imóvel for pessoa jurídica, são necessárias as seguintes
informações e certidões referentes aos vendedores anteriormente à compra:

• Certidões negativas dos distribuidores cíveis e criminais federais das comarcas
onde o principal proprietário da empresa reside e onde a empresa se localiza,
cobrindo período de 10 anos;

• Certidões atualizadas de todos os cartórios de protesto das comarcas onde o
principal proprietário da empresa reside e onde a empresa se localiza, cobrindo
período de 5 anos;

• Certidões negativas emitidas pela justiça do trabalho da comarca onde o principal
proprietário da empresa reside ou emitidas pela delegacia regional pertinente do
Ministério do Trabalho, cobrindo período de 10 anos;

• Certidões de objeto e pé (narratórias) relativas a todos os atos mencionados nas
certidões precedentes;

• Partes pertinentes do Estatuto Social, alterações existentes e atas da assembléia na
qual tiverem sido eleitos os diretores da empresa e, se necessário, cópia integral
do Estatuto Social e cópias das atas autorizando a venda do imóvel em questão,
tudo como arquivado nos Registros competentes;

• Certidão negativa atualizada do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
válida por seis meses, em nome do proprietário;

• Certidão Negativa de Dívida81 (CND) atualizada emitida pela Receita Federal em
nome do proprietário; e

                                                
80 No Brasil, o protesto é uma maneira de assegurar o pagamento de títulos: o credor apresenta duplicata do título
não pago junto a cartório ou tribunal (o organismo de protesto), dessa forma tornando-o informação pública.
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• Certidão atestando que nada é devido ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço em nome do proprietário.

259. A obtenção de todas as certidões precedentes pode levar de dois a cinco dias.  O custo de
cada certidão é cerca de R10,2082.

260. Os investidores poderão efetuar consultas prévias à prefeitura municipal e ao órgão
ambiental municipal, estadual ou federal, descrevendo a atividade por eles proposta.  Esse
procedimento ajuda a evitar indeferimentos subseqüentes por parte desses órgãos.
Anteriormente à aquisição de imóveis urbanos é necessário confrontar dados contidos nos
Registros Municipais sobre Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com dados de escritura
contidos no Cartório de Registro Imobiliário.  Ademais, anteriormente à aquisição de imóvel
rural é necessário confrontar os dados contidos em carnês de imposto da Receita Federal (ITR)
com dados de escritura contidos no Cartório de Registro Imobiliário.  No caso de discrepâncias,
podem ser solicitadas correções, que podem levar vários meses.  Na fase de identificação do
terreno, a consulta às Autoridades do Meio Ambiente é informal, não sendo emitido nenhum
documento.  Contudo, o investidor poderá pedir licença de funcionamento (LF), cuja emissão
pode levar até 3 meses.  A LF, embora não seja obrigatória, é altamente recomendada para
indústrias poluidoras, como as químicas.

261. As verdadeiras medidas da área do terreno e da área construída devem ser registradas na
caderneta fiscal e devem ser compatíveis com as informações constantes no registro de imóveis.
Se houver discrepância nas medidas, deverá ser requerida nova caderneta fiscal, cuja obtenção,
no caso de imóvel urbano, leva aproximadamente de dois meses a mais de seis meses, e no caso
de imóvel rural, de quatro a cinco meses.

Se o terreno não estiver dividido em lotes, o processo pode ser muito moroso, tendo talvez de ser
resolvido em juízo.  Os limites do terreno devem ser verificados com cada vizinho confrontante.
Se houver discrepâncias de medidas, cada conflito deve ser esclarecido em juízo.  Os
investidores em geral recorrem a advogados ou técnicos jurídicos nesses procedimentos judiciais.

6. Apoio institucional

262. Em geral, os municípios oferecem serviços de apoio e incentivos aos investidores para
que se instalem em seus distritos.  Os estados também contam com serviços de apoio a
investidores de grande porte e podem reservar certos imóveis privados para zonas industriais,
que eles então promovem.  Os órgãos municipais e estaduais de apoio ao investidor prestam
serviços tais como a busca de locais para instalação de empresa e negociação com as companhias
de serviços públicos.  No Estado de São Paulo, o apoio é prestado diretamente pelo
Departamento Estadual da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, e no Município
de Campinas pelo Departamento de Cooperação Internacional.  No Estado do Rio de Janeiro, o

                                                                                                                                                            
81 A Certidão Negativa de Dívida de Imposto Federal será emitida pela SRF (Secretaria da Receita Federal) quando
o contribuinte tiver atualizado os registros de seu imóvel e não houver dívidas em seu nome.  Se não houver
Certidão Negativa de Dívida em nome dos proprietários, o contrato de compra e venda não poderá ser celebrado.
82 ARISP (Associação dos Registradores de Imóveis de São Pau lo).
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apoio é prestado pela CODIN e no Município de Resende pelo Departamento da Indústria,
Comércio e Turismo.

263. Estado de São Paulo : Tanto os serviços de apoio estaduais como os municipais estão
disponíveis a empresas em busca de novo local para se instalar.  Na esfera estadual, o
Departamento de Estado da Indústria, Comércio e Turismo oferece apoio institucional a
investidores de grande porte organizando reuniões com instituições estaduais e municipais e
prestadores de serviços públicos visando identificar o potencial para instalação de empresas e as
restrições à instalação de empresas.  Na esfera municipal, por exemplo, o Departamento de
Cooperação Internacional da Cidade de Campinas apóia investidores fornecendo informações
sobre possíveis locais apropriados para empreendimentos comerciais, por meio do
monitoramento dos processos de consulta e licenciamento oficiais - por exemplo, os que
envolvem o departamento municipal de planejamento de obras, a companhia de água e esgoto
(SANASA) e a Companhia Estadual do Meio Ambiente (CETESB).  O cadastro de terrenos
disponíveis também está disponível na Prefeitura Munic ipal de Campinas e pode ser consultado
no local ou pela Internet.

264. Estado do Rio de Janeiro: Algumas zonas industriais são diretamente promovidas por
órgãos estaduais como a CODIN (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio
de Janeiro), agência do Departamento Estadual da Indústria, Comércio e Turismo que incentiva a
venda de terrenos localizados em dez distritos industriais do Estado de acordo com o conjunto de
normas descrito no Quadro IV.2 abaixo.  A CODIN, além de oferecer terrenos situados em seus
distritos industriais, ajuda a identificar outras áreas com infra-estrutura básica adequada, mão-de-
obra qualificada e treinamento local.  A CODIN também fornece um cadastro de terrenos
particulares à venda.  Como mediadora de infra-estrutura, a CODIN também coordena um grupo
de atendimento ao consumidor composto de instituições federais, estaduais, municipais e
empresas privadas responsáveis pela prestação de serviços de infra-estrutura básica e de
utilidades no Estado.

Quadro IV.2 Normas da CODIN para requerimentos de terrenos
• Observadas a disponibilidade e aprovação da CODIN, a empresa poderá adquirir tantos

terrenos quanto forem necessários para lograr operação plena do estabelecimento industrial.
• Para adquirir um terreno, a empresa interessada deve fornecer à CODIN características de

sua natureza juríd ica, da viabilidade econômica e financeira de seu empreendimento
proposto e dos aspectos de engenharia de suas plantas.

• Os projetos devem atender padrões de saúde e segurança no trabalho conforme previsto na
Consolidação das Leis Trabalhistas.

• Os projetos industriais devem observar o sistema de licenças da Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) referente a atividades poluidoras no tocante a
controle da poluição ambiental, efluentes industriais, poluição atmosférica, poluição sonora,
etc.  Os projetos devem ser enviados à FEEMA para análise.

• As plantas do projeto também devem atender os padrões e regulamentos da Companhia
Estadual de Água e Esgoto (CEDAE) quando houver previsão de descarga de efluentes no
sistema de esgoto público.

• A CODIN tem direito de rejeitar o projeto se o considerar inadequado e impróprio em
termos de segurança, saúde, higiene, estética de construção e outros fatores.

• A aprovação do projeto pela CODIN não isenta o requerente da aprovação do órgão
municipal competente.
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7. Análise

265. Nos dois estados analisados, São Paulo e Rio de Janeiro, há disponibilidade de imóveis
com possibilidade de ligações de serviços de utilidades (água, esgoto, energia e telefone) para
indústrias e empresas de prestação de serviços.  Porém, o processo de aquisição de imóveis é
complexo e demorado.  Com bastante freqüência, os investidores se valem de empresas de
consultoria imobiliária especializadas na busca de novas localizações para empresas.  Em alguns
casos, os municípios oferecem serviços de apoio e incentivos para o investidor se instalar em sua
região.

266. Como se vê na Figura IV.1, o processo de aquisição de imóveis é bem parecido em São
Paulo e Rio de Janeiro.  Em ambos os estados, o procedimento mais demorado é a fase de
investigação e de correção necessárias para que a operação imobiliária possa ser realizada.  As
principais diferenças apresentadas no fluxograma, embora não sejam grandes, é o processo de
consultas à Prefeitura Municipal e às Autoridades Ambientais - CETESB em São Paulo e
FEEMA no Rio de Janeiro.  No Rio de Janeiro, durante o processo de consultas, o investidor
pode solicitar declaração de localização simples sem maiores formalidades, a qual pode ser
emitida dentro de uma semana pela Prefeitura Municipal e dentro de quatro semanas pela
Autoridade Ambiental.  Em São Paulo, o pedido de certidão de imóvel é mais complexo porque a
Prefeitura Municipal requer informações mais detalhadas sobre o projeto fornecidas pelo
Departamento de Urbanismo.  O processo em geral leva duas semanas.
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Figura IV.1 Aquisição e Processo de Registro de Imóveis

267. É mais fácil obter declaração de localização da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
sem maiores formalidades em uma semana e da Autoridade Ambiental em quatro semanas.  Em
São Paulo, a obtenção de aprovações similares da Prefeitura Municipal e da CETESB pode levar
três meses.  Se os resultados do processo de consultas forem positivos, o investidor poderá pedir
Licença Prévia (LP), cuja expedição poderá levar até três meses em ambos os estados - FEEMA
e CETESB.

268. No todo, o processo de aquisição de imóveis é complexo e moroso.  A conclusão, pelo
investidor, do processo de aquisição e registro de imóveis pode levar de três meses a mais de 18
meses, dependendo da localização e setor industrial.  Países conhecidos por seus processos
propícios aos investidores, como Cingapura, Malásia e Hong Kong, reduziram
significativamente o tempo necessário à identificação e aquisição de imóveis (vide Figura IV.2).
Este tem sido um dos pontos de atração desses países, possibilitando aos empresários diminuir
seus custos de investimento/operação graças a processos transparentes e racionais.  Contudo, o
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Brasil, além de não atender esse padrão, fica atrás de outros países da região, tais como
Argentina, Chile e México, quanto à eficiência do processo de aquisição de imóveis.  Em média,
a aquisição de imóveis leva de 90 a 260 dias no Brasil.

Figura IV.2  Aquisição de Imóveis em Vários Países
(Número de dias)

269. Estão sendo reformados os sistemas de cadastro e registro imobiliário, mas serão
necessários vários anos para a plena implementação de um novo sistema de registro e cadastro
imobiliário informatizado e interligado.  Para não perder a oportunidade de atrair Investimentos
Externos Diretos - FDI - nos próximos cinco anos, o Brasil precisa de uma solução provisória
para propiciar aos investidores prioritários opções de imóveis que possam ser facilmente
comprados ou locados a longo prazo.

270. O caso do Parque Tecnológico de Campinas, em São Paulo, presta-se bem à análise dos
problemas e tempo associados à aquisição de imóveis.  O procedimento mais longo do processo
de licenças e aprovações de localização e desenvolvimento imobiliário, com aproximadamente
18 meses, foi a correção dos dados constantes no Cartório de Registro Imobiliário relativos ao
terreno.  Os limites entre o terreno e os imóveis contíguos não coincidiam com os dados do
Cartório de Registro.  Todos o vizinhos confrontantes tiveram de ser ouvidos em procedimentos
judiciais separados que duraram cerca de um ano.  A aprovação final da Prefeitura Municipal
levou aproximadamente seis meses.  Os principais passos para a aquisição, registro e
desenvolvimento do Parque Tecnológico foram:

• Consulta prévia protocolada na Prefeitura Municipal;
• Relatório de Impacto Ambiental (RIA) para aprovação pela Secretaria Estadual do

Meio Ambiente (SMA);
• Requerimento ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (IBAMA) de permissão para construção sobre dois cursos d’água;
• A rota de fornecimento até a empresa foi negociada com a Companhia de Água e

Esgoto (SANASA);
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• O terreno foi dividido em lotes; e
• O projeto arquitetônico foi submetido à Prefeitura Municipal para expedição das

licenças necessárias.

271. O desenvolvimento desses parques industriais propicia uma solução provável a curto
prazo dos problemas referentes a imóveis e desenvolvimento imobiliário.  Por exemplo, tanto em
São Paulo como no Rio de Janeiro, é bem mais simples investir num parque industrial ou distrito
industrial do que adquirir imóveis.  Por exemplo, uma empresa estabelecida no Parque
Tecnológico, em Campinas, precisa apenas da licença de localização (certidão de uso de solo),
aprovação e alvarás de construção da prefeitura municipal e da licença prévia (LP) e licenças de
instalação (LI) do órgão ambiental estadual (CETESB) para dar início às obras da edificação
fabril.  Se todo o projeto for monitorado pelo pessoal do Parque, o processo para obtenção de
licença pode levar somente 90 dias, caso contrário leva seis meses ou mais.

272. O burocrático sistema de aquisição e registro de imóveis existente no Brasil baseia-se em
parte no sistema português originalmente herdado.  Porém, com alterações no procedimento
administrativo de Portugal durante o processo de adesão à UE, para se adquirir e registrar
imóveis nesse país é necessária tão-somente uma certidão imobiliária atualizada do Cartório de
Registro Imobiliário (não há necessidade de investigação adicional sobre imóveis ou
proprietários) e um carnê de imposto atualizado emitido pelo Departamento da Receita do
Ministério da Fazenda.  Todo o processo, incluindo o Ato Notarial e registro no Cartório de
Registro Imobiliário, leva no máximo 90 dias.

8. Recomendações

273. Exame de toda a estrutura administrativa de propriedade de imóveis e transmissão
de imóveis.  Os resultados logrados por Portugal estabelecem uma boa prática que poderia ser
seguida pelo Governo brasileiro.  As entrevistas realizadas nos círculos do setor privado
indicaram claramente que a estrutura administrativa existente para transmissão de imóveis é
muito complicada e carece de transparência.  O FIAS recomenda a revisão de toda a estrutura de
propriedade e transmissão de imóveis para complementar o trabalho contínuo de fortalecimento
do Cadastro e registros de imóveis.

274. Desenvolvimento de centros de serviço em nível municipal ou estadual voltados
especificamente ao apoio ao investidor em questões imobiliárias.  Embora existam imóveis
privados suficientes disponíveis para desenvolvimento, o emaranhado de licenças, autorizações e
verificações que o investidor tem de destrinçar torna o processo de aquisição e registro de
imóveis complicado e demorado pelos padrões regionais e internacionais.  A maioria dos
investidores usa despachantes locais para acelerar o processo, o que por sua vez aumenta o custo
de investimento.  Seria útil desenvolver serviços em nível municipal voltados especificamente ao
apoio ao investidor, incluindo-se aí busca de locais para instalação.  Municípios grandes como a
Cidade de São Paulo e a Cidade do Rio de Janeiro devem seguir o exemplo de municípios
menores como Campinas e Resende, que oferecem serviços específicos de apoio ao investidor.

275. Reformulação do processo de planejamento espacial e rezoneamento.  Na maioria
dos países bem-sucedidos, o zoneamento e rezoneamento são responsabilidade dos governos,
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tanto em nível estadual como municipal, não ficando a cargo de investidores individuais.  O
Governo do Brasil deve ter um forte compromisso com o planejamento estratégico nos níveis
estadual e municipal, tomando por base as necessidades de desenvolvimento do país e das
regiões como um todo.  Deve acelerar a elaboração do novo plano espacial nacional, com apoio
de todos os ministérios pertinentes em nível federal e estadual.  Esse novo plano nacional deve
fornecer orientação adequada quanto à elaboração, pelos municípios, de planos de zoneamento
detalhados com base nas necessidades de desenvolvimento locais.  Deve ser fornecida orientação
clara a investidores em potencial à procura de locais adequados.  Dessa forma, a maioria dos
projetos ficaria livre da necessidade de obtenção das inúmeras aprovações para rezoneamento.

276. Equilíbrio das necessidades setoriais por meio do zoneamento de mais imóveis para
uso industrial/comercial.  Para que se dê a modernização da economia, há uma necessidade
geral de atualizar os registros imobiliários, bem como de tornar mais imóveis prontamente
acessíveis a investidores industriais e comerciais.  Poder-se-ia dar prioridade às “terras agrícolas”
que já não se prestam ao cultivo, e às terras nos arredores de locais estratégicos para
desenvolvimento moderno (por exemplo, portos, aeroportos, grandes centros industriais e
comerciais).  O desenvolvimento, pela iniciativa privada, de loteamentos permite a consolidação
de ligações de utilidades, alvarás de construção e outros procedimentos de desenvolvimento
imobiliário em um único agente - o incorporador.

277. Em muitos países, os incorporadores de zonas industriais recebem alvarás de construção
gerais para edificações fabris padrão, que eles podem então construir com base em sua
necessidade sem sujeitar investidores individuais à burocracia em geral associada à obtenção de
alvarás de construção.  Os incorporadores privados também solicitam com antecedência a
instalação de serviços de energia, telefone, água e outros serviços para grupos de inquilinos ou
prestam esses serviços de forma autônoma.  Isso permite aos investidores interessados
simplesmente chegar e negociar os serviços e procedimentos relativos a desenvolvimento
imobiliário mais necessários diretamente com o incorporador privado, simplificando o processo,
facilitando economias de escala e reduzindo o custo inicial de investimento.

278. Incentivo ao desenvolvimento de parques industriais.  O zoneamento de mais terrenos
para uso industrial/comercial pode ser favorecido pelo incentivo ao desenvolvimento de parques
industriais e edifícios de escritório.  Estão sendo desenvolvidos parques industriais na maioria
dos países industriais e em número crescente de economias em desenvolvimento com a
finalidade de atender as necessidades de imóveis industriais.  Os parques industriais são atraentes
pois propiciam aos investidores pronto acesso a imóveis industriais dotados de serviços de
utilidades sem entraves burocráticos.  Os parques industriais com freqüência representam uma
solução de curto a médio prazo aos países, visto possibilitarem o início de certo desenvolvimento
antes de as questões relativas ao imóvel, como um todo, serem totalmente resolvidas.
Finalmente, o desenvolvimento de parques industriais proporciona uma grande oportunidade de
cooperação entre os setores público e privado.  Trata-se, por si só, de uma maneira de atrair
investimentos, tanto nacionais como externos.  O caso da Irlanda (vide Quadro IV.3) reforça a
recomendação de incentivo a parques industriais, tendo em vista que o país conseguiu manter
qualidade do meio ambiente e de suas terras, atingindo, ao mesmo tempo altas taxas de
crescimento econômico.
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Quadro IV.3 Papel dos Parques Industriais no Desenvolvimento da Irlanda

A Autoridade de Desenvolvimento Industrial (Industrial Development Authority - IDA) da
Irlanda vem há décadas promovendo ativamente os parques industriais como uma forma
eficaz de gerar investimentos.  Atualmente, a IDA possui aproximadamente 150 parques
industriais e parques comerciais de vários tamanhos em todo o país.  A IDA tem uma
política contínua de desenvolvimento de parques comerciais/tecnológicos de primeira linha
segundo os mais elevados padrões internacionais.  Ademais, estabelece empreendimentos
conjuntos com municípios e investidores privados para o desenvolvimento de novos
parques.

A IDA possui 1.700 hectares disponíveis exclusivamente a novos Investimentos Externos
Diretos e indústrias nacionais e 50.000 metros quadrados de espaço para fábricas e
escritórios.  Seu orçamento imobiliário anual é cerca de US$40 milhões.  Sessenta e cinco
por cento das atividades de Investimentos Externos Diretos e 50% das indústrias localizam-
se em parques de propriedade da IDA.

Quase 125.000 pessoas são diretamente empregadas por indústrias estrangeiras e 200.000
são empregadas em indústrias nacionais.  Alguns projetos de grande porte como os de
propriedade da Intel, Hewlett-Packard e Xerox ficam situados em locais exclusivos.

279. Processo de habite-se mais transparente.  Também existem problemas com o habite-se.
Quando é planejada uma alteração estrutural ou tiver sido realizado rezoneamento, a Prefeitura
Municipal exige novo habite-se.  Os investidores se queixam de casos nos quais os fiscais
municipais foram subornados para dispensar essa exigência.  Deveria ser considerado um
processo mais transparente para obtenção de novo habite-se para terrenos com construções ou de
aprovação de localização para uma nova edificação.  A política de zoneamento irlandesa (Quadro
IV.5) poderia ser usada como ponto de referência.

Quadro IV.4 Processo de Zoneamento na Irlanda

Na Irlanda, o processo de zoneamento implica uma hierarquia geral de planos de
desenvolvimento nos níveis nacional, regional e municipal.  O plano nacional estabelece a
agenda global.  Atribui designações gerais para as terras de cada região, uma gama de
finalidades de usos do solo, tais como agrícola, residencial, comercial e industrial.

O plano municipal tem por fim estabelecer que tipo de desenvolvimento poderá ocorrer em
dado terreno dentro do município, em conformidade com as exigências de zoneamento
gerais determinadas no plano de desenvolvimento nacional e regional.  Os planos
municipais são elaborados por equipes de profissionais que consultam o público por meio
de procedimentos como audiências.  Os planos municipais são aprovados por conselhos
municipais cujos membros são eleitos pelos moradores.  Uma vez aprovado, o plano
permanece relativamente estável durante certo período, em geral aproximadamente cinco
anos.
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Quadro IV.4 – continua na próxima página

Os planos municipais com freqüência incorporam o conceito de “terras brancas,”
reservadas à agricultura, mas que podem abrigar desenvolvimento residencial ou de
indústria leve.  A conversão de terras brancas, de uso agrícola, de maneira que possam
abrigar desenvolvimento residencial ou de indústria leve não requer alteração formal do
plano de zoneamento existente.  Isso facilita um desenvolvimento veloz e conveniente.

Os planos municipais contêm diretrizes específicas para projetos de investimento
subseqüentes e, caso um projeto não se enquadre nas diretrizes, em geral há um mecanismo
no processo de rezoneamento por meio do qual o projeto pode ser autorizado pelo mesmo
conselho local que originalmente aprovou o plano de zoneamento.

B. Desenvolvimento Imobiliário

280. As licenças de instalação e alvarás de construção são necessários para que o processo de
construção possa ter início e é necessário alvará de funcionamento para que a edificação possa
ser ocupada.  Cada alvará ou licença de desenvo lvimento imobiliário implica um processo de
aprovação com múltiplas partes e múltiplos níveis que pode levar meses ou anos para ser
concluído.  Subseqüentemente à aquisição do terreno, o investidor precisa obter vários alvarás de
construção, inclusive licença de aprovação (visto de projeto), alvará de construção, habite-se,
licença de ocupação, aprovações sanitárias, licenças ambientais, certidões negativas e aceitações
de instituições municipais, estaduais e federais, bem como licenças e conexões de serviços
públicos (vide Anexo 3 para modelos de formulários).  Todo o processo de obtenção das licenças
e aprovações é muito complexo em São Paulo e no Rio de Janeiro.  Em média, o processo
completo pode se estender por mais de 30 semanas em São Paulo e aproximadamente 28
semanas no Rio de Janeiro.

1. Processo de aprovação de construção

281. Para examinar e contrastar o processo de licenciamento de planta de construção, esta
seção analisará o processo nas prefeituras municipais de Campinas e da Cidade de São Paulo, em
São Paulo, e nas prefeituras municipais da Cidade do Rio de Janeiro e de Resende, no Rio de
Janeiro.

a. Prefeitura Municipal de São Paulo

282. A Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) autoriza a construção de edificações e a
operação de empresas com base nas seguintes etapas (vide Anexo 3 para modelos de
formulários):83

• Ficha técnica

                                                
83 Lei no. 11.228 de 25/6/92.
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• Diretrizes do projeto
• Licença de aprovação
• Alvará de construção
• Habite-se
• Autorização de Licença de Localização e Funcionamento (ALLF)

283. A Figura IV.3 ilustra a seqüência e duração média de cada etapa do processo.  Alguns
destes requerimentos podem ser efetuados pelo possuidor84 do imóvel, contudo, apenas o
proprietário85 poderá requerer alvará de construção.  O possuidor poderá requerer licença de
instalação, diretrizes do projeto e licença de aprovação.

Figura IV.3 Processo de Desenvolvimento Imobiliário: Município de São Paulo

1. Seqüência de tempo média

Principais fases do
processo

semanas
(média)

Primeira
fase

Segunda fase Terceira fase

Ficha técnica da SMU 2
Diretriz do Projeto (Visto
de Projeto) da SMU

3

Licença de aprovação da
SMU
Alvará de Construção da
SMU

8

Habite-se da SMU 10
Autorização de Licença
de Localização e
Funcionamento (ALLF)
da SEHAB

10

total 5 semanas 8 semanas 20 semanas
SMU – Secretaria Municipal de Urbanismo
ALLF – Autorização de Licença de Localização e Funcionamento
SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação

284. Ficha técnica: O primeiro passo do processo de desenvo lvimento imobiliário é o
requerimento da ficha técnica, fornecida pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU).  O
requerente é obrigado a fornecer informações sobre uso e ocupação do terreno.  A ficha técnica
concede somente o direito de construir num lote, não autoriza a construção.  As fichas técnicas
são usadas para assegurar que os projetos planejados atendam regulamentos de zoneamento,
padrões de proteção ambiental e de preservação comunitária, e que possam ser efetuadas
conexões de serviços públicos.  A ficha técnica é válida por 90 dias, e assegura ao requerente o
direito de solicitar as diretrizes de projeto e a licença de aprovação.  Faz as vezes de um

                                                
84 O “possuidor” do imóvel é considerado a pessoa física ou jurídica que efetivamente tem no todo ou em parte o
direito de usar o imóvel em construção.
85 O “proprietário” do imóvel é considerado a pessoa física ou jurídica detentora da escritura do imóvel registrada no
Cartório de Registro Imobiliário.
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dispositivo de seleção de primeiro nível para assegurar que o projeto atenda os critérios de
uso/ocupação básicos.

285. Diretrizes de projeto: Emitida a ficha técnica, o investidor apresenta à Secretaria
Municipal de Urbanismo (SMU) as diretrizes de projeto detalhadas para sua aprovação.  As
diretrizes de projeto aprovadas são válidas por 180 dias.  Se o investidor não der andamento ao
processo dentro deste período, o requerimento deverá ser renovado.  A apresentação das
diretrizes de projeto consiste de:

• Formulário de requerimento à SMU, devidamente preenchido com identificação do
requerente e do profissional pessoa física qualificado envo lvido

• Recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
• Descrição documentando a proposta, em uma via
• Levantamento do imóvel, em uma via
• Desenhos e estudo preliminar ou planta do terreno, ficha técnica opcional com prazo

não expirado e demais elementos gráficos considerados necessários pelo
incorporador do projeto.

286. Aprovação do projeto e alvará de construção: O terceiro passo é a aprovação do projeto e
alvará de construção na SMU.  Os dois são requeridos concomitantemente.  A licença de
aprovação é válida por um ano e pode ser prorrogada por períodos iguais.  O pedido da licença
de aprovação deve incluir:

• Análise do projeto, inclusive de aspectos relativos a Legislação sobre Parcelamento e
Uso e Ocupação do Solo; e

• Desenhos e descrições que possibilitem que o projeto seja totalmente compreendido e
analisado, em especial em relação ao atendimento das condições mínimas previstas na
Legislação de Obras e Construções e na Legislação de Parcelamento e Uso e
Ocupação do Solo.

287. No caso de construção nova, devem ser acrescidos os seguintes itens ao requerimento de
aprovação de projeto:

• Escritura ou comprovação de propriedade
• Notificação/recibo do IPTU
• Levantamento de localização de imóvel em uma via
• Desenhos e descrições que possibilitem plena compreensão da construção a ser

aprovada, em duas vias
• Projeto de sistemas, tais como água potável, águas pluviais, esgoto, luz, energia,

proteção contra raios, telefone, gás e depósito de lixo.

288. Os requerimentos de alvará de construção, efetuados pelo proprietário do imóvel, devem
incluir:

• Identificação do requerente e engenheiros envolvidos
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• Cópia da Escritura se não tiver sido arquivada quando do pedido da licença de
aprovação

• Projeto aprovado devidamente confirmado pelo Gerente de Construção
• Desenhos e descrições incluindo levantamento planti-altimétrico, todos idênticos aos

contidos na licença de aprovação, em 3 vias
• Cópia da licença de aprovação, desenhos e demais documentos aprovados
• Formulário de pagamento de imposto discriminando o imposto devido à autoridade

municipal.

289. O alvará de construção é válido por 2 anos, pressupondo-se que a conclusão do sistema
estrutural de fundação seja devidamente comunicada.86  O processo normal de aprovação dura
aproximadamente 60 dias (8 semanas), mas se o requerimento for indeferido, todo o processo
tem de ser reiniciado.  Nesse caso, o processo pode durar muito mais tempo.  É aconselhável que
os projetos sejam elaborados por engenheiros locais totalmente familiarizados com todos os
procedimentos.

290. Habite-se: Quando da conclusão da obra, o proprietário apresenta requerimento de habite-
se, devidamente preenchido e assinado pelos responsáveis técnicos da obra, acompanhado de
cópia do projeto aprovado e de cópia da certidão de vistoria do corpo de bombeiros, quando
necessário (vide Anexo 3 para modelos de formulários).87  O requerimento inclui:

• Formulário de requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Habitação
(SEHAB);

• 1ª página do carnê de Imposto Predial/Territorial (fotocópia);
• Alvará de construção (fotocópia autenticada);
• Cartão de engenharia e CREA (fotocópia) e CCM88 do Engenheiro Chefe e do

Incorporador do Projeto;
• ISS89 - pagamento de serviços de construção;
• 2 conjuntos de plantas aprovadas (visto de projeto);
• Imposto administrativo; e
• ART do Engenheiro Chefe.

Em média, o habite-se é emitido em dez semanas.

291. Autorização de Licença de Localização e Funcionamento (ALLF): A fase final do
processo é a Autorização de Licença de Localização e Funcionamento.  Ela autoriza o uso de
uma edificação para a atividade declarada.  A ALLF é emitida depois da inspeção do local, e sua
obtenção leva em média aproximadamente de 60 a 70 dias.  A empresa pode operar apenas
quando a ALLF tiver sido concedida.  Porém, muitas empresas começam a operar quando
registram seu requerimento da ALLF.
                                                
86 Concluído o sistema estrutural de fundação, o alvará de construção caducará em um ano, a menos que a fundação
seja devidamente registrada e comunicada com comprovação do andamento da obra.  Concluída a estrutura acima do
solo, o alvará de construção tornar-se-á permanente.
87 Lei no. 8.817 de 22/11/78.
88 Cadastro de Contribuinte Municipal
89 Imposto sobre Serviços
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292. O requerimento da ALLF inclui:

• Formulário de requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Habitação
(SEHAB)

• Documento de registro do terreno, ou contrato de locação
• Número de registro do Cadastro Nacional de Pessoa Jur ídica (CNPJ) e frente e verso

do documento de imposto imobiliário - fotocópia
• Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) – fotocópia
• Cadastro de Contribuinte Municipal (CCM)-fotocópia
• Plano de aprovação e habite-se (Documentos que comprovam que a obra foi

corretamente executada)

293. Concluído o desenvolvimento imobiliário, é necessário obter outras licenças de outras
instituições, como:90

• Certificado de Segurança do Projeto expedido pelo Corpo de Bombeiros Estadual;
• Licença de operação de órgãos Municipais, Estaduais (CETESB) ou Federais

(IBAMA);
• Licença de operação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), quando necessário.91

b. Município do Rio de Janeiro

294. O desenvolvimento imobiliário no Município do Rio de Janeiro  compreende cinco
etapas92 e leva em média seis meses, conforme consta da Figura IV.4.  No caso de projetos de
maior monta, deverá ser formulada consulta junto à Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
antes que tenha início o processo de pedido de alvarás de licença.  Consta abaixo a seqüência a
ser observada para desenvolvimento imobiliário no Município do Rio de Janeiro:

i. Consulta referente a aprovação prévia de local;
ii. Ficha de consulta;
iii Alvará de Licença para Construção;
iv. Habite-se; e
v. Alvará de Licença para Estabelecimento

                                                
90 Portaria 2500/SAR/83.
91 Apenas para empresas e instalações industriais e de prestação de serviços dos setores de drogas, cosméticos, saúde
e gêneros alimentícios.
92 Lei nº 11.228, de 25/6/92.
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Figura IV.4 Processo de desenvolvimento imobiliário: Município do Rio de
Janeiro

seqüência temporal média
Principais fases do

processo
Semanas
(média)

Primeira Fase Segunda Fase Terceira Fase

Aprovação prévia do
Local (IRLF)

2

Ficha de Consulta 1
Exigências Técnicas
da SMU (Alvará de
Licença para
Construção) 12
Habite-se da IRLF 5
Alvará de Licença
para Estabelecimento
da CLF e IRLF

8

Total = 28 semanas 3 semanas 12 semanas 13 semanas

IRLF – Inspetorias Regionais de Licenciamento e Fiscalização
SMU – Secretaria Municipal de Urbanismo
CLF – Coordenação, Licenciamento e Fiscalização

295. Consulta de Aprovação Prévia de Local: A Consulta de Aprovação Prévia de Local é
formulada junto às Inspetorias Regionais de Licenciamento e Fiscalização - IRLFs - da
Secretaria Municipal do Governo. 93  Do formulário Consulta Prévia de Local o interessado fará
constar as informações básicas sobre a atividade a ser desenvolvida.  Se houver insuficiência de
dados cadastrais ou de informações de qualquer natureza sobre o imóvel, será realizada, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a vistoria do local, com o objetivo de responder à
consulta.

296. Em caso de deferimento, será assinalada no verso da Consulta Prévia de Local toda a
documentação exigida para a concessão do licenciamento.  Em caso de indeferimento, caberá a
interposição de recursos sucessivos ao Coordenador de Licenciamento e Fiscalização, ao
Secretário Municipal de Fazenda e ao Prefeito.

                                                
93 A Secretaria Municipal do Governo passou recentemente a responder pelas Inspetorias Regionais de
Licenciamento e Fiscalização – IRLF, e por intermédio delas aprecia e devolve imediatamente a Consulta Prévia de
Local, deferida ou indeferida, baseada nas informações constantes do cadastro de zoneamento e do cadastro do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ou da Certidão de Habite-se expedida pela SMU se o
terreno for edificado.
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297. Ficha de Consulta (FC):  A Ficha de Consulta é apresentada à SMU94 e fornece todas as
informações e autorizações de planejamento exigidas em relação a um determinado terreno ao
Município.  As informações a serem prestadas são as seguintes:

• Código de Região Administrativa e Instalações Públicas;
• Zoneamento;
• Detalhamento; e
• Números do Projeto Aprovado de Alinhamento (PAA), constante de mapa fotográfico

aéreo contendo o Projeto Aprovado de Loteamento (PAL) em anexo.

298. Leva cerca de 5 dias para expedição da Ficha de Consulta.  Com ela em mãos, as
autoridades da SMU confirmarão os seguintes aspectos:

• O local corresponde ao Projeto Aprovado de Loteamento (PAL) devidamente
registrado no Cartório de Registro de Imóveis;

• As dimensões do terreno podem ser verificadas no Cartório de Registro de Imóveis.
Confirma a classificação do terreno e faz correções às dimensões do lote se necessário
por solicitação do proprietário.  A eventual correção das dimensões para baixo poderá
levar 3 meses; a correção das medidas para cima poderá se estender por mais de 6
meses;

• Caso haja edificações, se todos os edifícios observam as prescrições legais;
• Se a topografia apresenta encostas ou questões ambientais que possam inviabilizar a

construção;
• Se não há faixas não edificáveis, valas, canais de escoamento, etc; e
• Se há litígios que tenham os lotes por objeto.

299. Alvará de Licença para Construção:  O Alvará de Licença para Construção será expedido
pela SMU e a ele serão anexadas as autorizações exigidas conforme consta da Ficha de Consulta.
Os documentos necessários ao processo de obtenção do Alvará de Licença para Construção são
os seguintes:

• Requerimento ao Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, firmado em nome da(s) parte(s)
interessada(s) ou dos respectivos agentes, ao qual será anexada procuração para fins
específicos no segundo caso, com firma reconhecida, ou redigida em formulário
padronizado fornecido pela SMU;

• Planta de Arquitetura em 2 (duas) cópias heliográficas em escala;
• Documento comprobatório das dimensões do imóvel (RI ou PAL);

                                                
94 SMU = Secretaria Municipal de Urbanismo.  O Município do Rio de Janeiro modernizou a SMU no final de 1998
mediante sua informatização e reformulação; a SMU tem atualmente a seguinte estrutura organizacional: cinco
Coordenadorias de Planejamento Regionais, uma em cada Área de Planejamento, que respondem pelo planejamento
urbano local por meio de cinco Unidades de Administração do Planejamento.  Essas unidades administram os serviços
de licenciamento e inspeção do projeto de construção e os serviços de licenciamento e inspeção do parcelamento do solo
na Cidade do Rio de Janeiro.  Os mencionados serviços são prestados por quinze órgãos descentralizados (cinco
Unidades de Administração de Licenciamento e Inspeção e dez Departamentos de Licenciamento e Inspeção distribuídos
em várias Administrações Regionais).  As unidades da SMU prestam orientação para compra de imóveis (edificações ou
terrenos), sua legalidade ou licenciamento até o ponto de obtenção do habite-se.
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• Comprovante de pagamento do IPTU do exercício anterior;
• Cópia heliográfica da planta cadastral com a localização do imóvel assinalada;
• Declaração do Profissional Responsável pela Obra (PREO) e do Profissional

Responsável pelo Projeto de Arquitetura (PRPA) de que o imóvel não se situa em
encosta, não está próximo a encostas instáveis, nem a menos de 50 metros de cursos
d’água (no caso de construção);

• Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal, confirmando
que 50% da taxa de licença foram pagos; e

• Cópia da carteira do CREA do PRPA.

300. O Alvará de Construção tem validade máxima de 24 meses podendo ser prorrogada por
períodos de até 12 meses.  O Alvará de Licença para Construção poderá levar de 3 a 4 meses
para ser expedido e envolve os seguintes custos: 3 x UFIR95 x m2 x meses/1000.

301. Com relação às licenças mais comuns solicitadas para fins da Ficha de Consulta, as
entidades a ser contatadas são as seguintes:

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) fornece Autorizações referentes a
Aterros e Corte de Árvores, que levam em média de 60 a 90 dias para ser expedidas;

• Rio Águas fornece autorizações referentes a obras de drenagem no Município;
• GEO RIO fornece autorizações referentes a aterros com altura superior a 3 metros.  No

caso específico, devem ser realizados por companhia devidamente habilitada; e
• CET RIO, quando houver impacto de cunho rodoviário e o layout e a sinalização

forem afetados.  Em geral, leva 60 dias.
• FEEMA, fornece licenças ambientais (Vide Artigo IV-C).  Se uma AIA (avaliação de

impacto ambiental) for exigida, o processo, que é bastante complexo, poderá se
estender por 1 ou 2 anos: será necessário usar empresas especializadas para
acompanhamento da AIA.  No entanto, casos em que AIAs abrangentes sejam
necessárias têm sido raros.

• CEADAE (DPE/DPA), disponibilidade de água e esgoto.  Caso seja escavada vala e o
esgoto seja tratado, será necessária licença especial da FEEMA.

302. Outras licenças poderão ser exigidas e elencadas na Ficha de Consulta, como segue:

• Licença da Companhia de Limpeza Urbana – COMLURB
• Certificado de Segurança contra Incêndio e Pânico (a ser obtido junto ao Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro)
• Licença da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - em conformidade com a

Legislação Estadual (de que trata o Artigo IV-C);
• Certificado de Inspeção Sanitária (CIS) no caso de estabelecimentos que processem

alimentos, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária
Municipal – caso a atividade se enquadre nos limites da competência municipal;

• Licença expedida pela Agência de Vigilância Sanitária do Estado – ANVISE, no caso
de empresas industriais e prestadoras de serviços que atuem nos setores de
medicamentos, cosméticos, saúde e alimentos;

                                                
95 UFIR: Unidade de Referência Fiscal = R$ 1,064
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• A empresa poderá também ter de dar atendimento a exigências constantes da certidão
expedida pela Secretaria Municipal de Transporte – SMT.  A licença de aprovação
exibe as exigências da SMT na certidão.  O habite-se será emitido se o projeto estiver
em conformidade com as exigências da SMT.

303. O fluxograma a seguir demonstra o processo habitual de desenvolvimento imobiliário no
Município do Rio de Janeiro.  O processo é similar no Estado de São Paulo.

Figura IV.5 Processo de Aprovação Típico para Alvará de Licença para Construção

Aprovação Prévia de Local
Apresentação ao GEO RIO acompanhada de carta da SMU
Ficha de Consulta (SMU)
SMU – Aceitação técnica do projeto
Encaminhamento à Rio Águas para resolver questão de Alinhamento e Proximidade de Rios
Processo retorna à SMU
Alvará de Licença para Construção
Novos desenhos para satisfazer exigências da SMU
Apresentações Paralelas CET RIO SMAC CEDAE FEEMA Rio Águas
(Note:Translation in Portuguese of the above figure)
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304. Habite-se   Se a construção for concluída em conformidade com o projeto aprovado e
demais documentos averbados, o investidor requererá o Habite-se, que é o documento legal
expedido pelo Município (Vide Anexo 3 do qual constam modelos de formulários), autorizando
o uso e ocupação de uma edificação.  Trata-se da etapa final do processo que teve início com o
Alvará de Licença para Construção. O Habite-se é requerido junto à Diretoria de Fiscalização e
Licenciamento (DFL), ou junto às Inspetorias Regionais de Licenciamento e Fiscalização – IRLF
- da SMU, dependendo da Administração Regional à qual o imóvel esteja jurisdicionado.  Ao
requerimento devem ser anexados os seguintes documentos:

• Projeto arquitetônico completo em 2 (duas) vias;
• Documentação das dimensões da construção;
• Comprovação de pagamento do IPTU do exercício anterior;
• Cópia heliográfica da planta cadastral com a localização do imóvel assinalada;
• Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DARM;
• Cópia da carteira do CREA do PRPA;
• Declaração do Profissional Responsável pela Obra (PREO) e do Profissional

Responsável pelo Projeto Apresentado (PRPA), de que o imóvel não se situa em
encosta,  não está próximo a encostas instáveis, nem a menos de 50 metros de cursos
d’água;

• Declaração do PREO de que as instalações satisfazem os padrões e regulamentos,
inclusive aprovações das companhias de prestação de serviços públicos de luz e
energia elétrica, esgoto, água potável, águas pluviais, gás e telefone, ou declarações
em separado de cada uma das empresas prestadoras desses serviços.

• Declaração atestando a plantação de mudas de árvores, fornecida pela Fundação
Parques e Jardins;96

• Certidão negativa de débitos expedida pela Secretaria Municipal de Finanças, a menos
que exista isenção ao amparo do Decreto nº 9218/90 ou a menos que a área total da
obra seja inferior a 80 m2 ;

• Certificado de aprovação expedido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro;

• Título de propriedade do imóvel; e
• Comprovação de que foi realizada audiência pública para discutir o projeto.

305. Licença para Estabelecimento:  Depois de concedido o Habite-se, o investidor requererá a
Licença para Estabelecimento no Município (Vide Anexo 3 do qual constam modelos de
formulários).  Essa licença consiste em autorização concedida pelo Coordenador de
Licenciamento e Fiscalização e permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais,
industriais, agrícolas e de prestação de serviços bem como de empresas, instituições e
associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas físicas ou jurídicas.  Destina-se a
atividades de natureza permanente e é válida por tempo indeterminado.  A Licença para
Estabelecimento é concedida após a análise dos documentos enumerados abaixo:

• Formulário de pedido.  Requerimento Único de Concessão e Cadastro - RUCCA;97

                                                
96 Lei nº 1193/88 (Arborização de Rodovias)
97 O RUCCA é o requerimento de informações cadastrais (sobre terreno) prestadas pelo contribuinte.
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• Registro Público de firma individual ou pessoa jurídica junto ao órgão competente;
• Prova de inscrição no cadastro nacional de contribuintes;
• Comprovante de utilização de estabelecimento: matrícula no Registro de Imóveis,

contrato de locação, comodato, etc.
• Habite-se expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU, caso o imóvel seja

construção nova;
• Certidão de Aceitação da Transformação de Uso da SMU, quando necessária a alteração

de uso residencial da edificação; e
• Cadastro do terreno junto ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

306. Outros documentos poderão também ser solicitados dependendo do tipo da atividade:

• Comprovante de habilitação profissional no caso de atividades que exija registro junto
a órgãos de classe tais como advocacia, contabilidade, clínica médica, engenharia e
arquitetura, entre outras;

• Certificado de aprovação expedido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro – CBERJ;

• Certificado de Inspeção Sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde –
SMS, no caso de atividades que envolvam processamento de alimentos.

307. Documentação adicional também poderá ser exigida em alguns casos (dependendo da
natureza e complexidade da atividade objeto do pedido) como, por exemplo, aprovação do
Projeto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no caso de atividades que produzam
impacto ambiental.  O processo completo é encaminhado à Inspetoria Regional de
Licenciamento e Fiscalização para aprovação.  Após a aprovação, o Documento de Arrecadação
Municipal – DARM será emitido, fazendo com que a Taxa de Licença para Estabelecimento seja
paga em qualquer agência bancária no prazo de 15 dias contados da respectiva emissão.  A
licença será emitida após apresentação de uma via da guia de pagamento da taxa, com
autenticação mecânica de banco.  O tempo estimado para obtenção dessa licença é de cerca de 10
dias.

308. O comprovante de recolhimento da Taxa de Licença para Estabelecimento pode ser
obtido na Inspetoria Regional de Licenciamento e Fiscalização.  A taxa não varia segundo o
porte do negócio.  Por exemplo, a taxa de firma individual e de pessoa jurídica é de 250,80
UFIR.98

2. Licenças de Funcionamento

309. Depois que a instalação estiver pronta para funcionamento, em acréscimo às licenças a
que se alude acima, todos os estabelecimentos industriais deverão também requerer as seguintes
licenças municipais, estaduais e federais, inclusive:

• Certificado de Segurança contra Incêndio e Pânico e visita ao local pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

                                                
98 Em 1999, o valor de uma UFIR (Unidade Fiscal de Referência) era de R$ 0,9770.
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• Licença de Funcionamento (LF) ou Licença de Operação (LO), expedida pela agência
municipal, estadual ou federal (mais pormenorizadamente descrita na Cláusula
Aprovações Ambientais), e

• Licenças de Funcionamento (LFs): uma expedida pela Vigilância Sanitária da Secretaria
Estadual de Saúde para cada estabelecimento e um Alvará de Licença de
Funcionamento - ALF para a empresa expedido pelo Ministério da Saúde.

310. Tanto os alvarás de LF como de ALF são exigidos apenas em alguns setores da
Economia.99.. A LF deverá ser renovada a cada ano.  A obtenção da licença de funcionamento
observa etapas similares em São Paulo e no Rio de Janeiro.  A cláusula a seguir fornece uma visão
geral do processo de obtenção da licença de funcionamento no Rio de Janeiro.

311. Certificado de Segurança contra Incêndio e Pânico.  O investidor apresentará requerimento
solicitando laudo de exigências à Diretoria Geral de Serviços Técnicos – DGST, no quartel do
Corpo de Bombeiros, que é parte integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro (Secretaria de Estado da Defesa Civil).  O projeto deverá ser apresentado por empresa ou
engenheiro credenciado junto ao Corpo de Bombeiros e cadastrado na DGST.  O formulário de
pedido será acompanhado da descrição do projeto e de dois jogos de plantas100.  A análise do
projeto de segurança é realizada numa média de 30 dias e a taxa depende da área do projeto.  O
custo é de cerca de R$ 2,00 por metro quadrado.

312. Depois de concluído o processo, será solicitado um Certificado de Segurança contra
Incêndio e Pânico do corpo de bombeiros mais próximo.  Os bombeiros realizarão visita para
aprovar o desempenho do projeto de segurança, de acordo com o qual o certificado será
expedido.  Haverá uma inspeção anual das instalações pelo Corpo de Bombeiros.  A aprovação e
emissão do Certificado levará 30 dias e seu custo será de R$ 45,10.

313. Licença de Funcionamento (LF): A Licença de Funcionamento será emitida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISE com referência a cada estabelecimento e o
Alvará de Licença para Estabelecimento será emitido pelo Ministério da Saúde (alvará federal).
Em síntese, os procedimentos terão início com uma reunião de informações (agendada com 7
dias de antecedência) realizada entre o investidor e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A aprovação da ANVISE do projeto arquitetônico, que não é compulsória, levará um mês para
ser obtida.  Na seqüência, dar-se-á entrada com pedido de Licença de Funcionamento – LF.101  A
ANVISE realiza inspeção sanitária no estabelecimento com base nas características específicas
exigidas para a indústria em questão.  Subseqüentemente, a LF é encaminhada pela ANVISE
para publicação no Diário Oficial.  A obtenção da LF leva cerca de 2 meses.

314. As empresas que estiverem sujeitas a licenças de vigilância sanitária deverão operar de
acordo com o Manual de Boa Prática Industrial aprovado pelo Governo.  O manual serve
também como referência para inspeção para fins de obtenção e renovação da LF.  As penalidades
                                                
99 As seguintes atividades e importações ficam sujeitas a sistema de vigilância sanitária (Lei 6.360 de 24/09/76,
Decreto nº 79.094, de 1º/05/77): produtos farmacêuticos e correlatos, medicamentos, fragrâncias e cosméticos,
produtos de higiene, saneantes.
100 Legislação: Código de Segurança Contra Incêndios, Decreto 897, de 21 de setembro de 1976
101 Secretaria Estadual de Saúde: 1438, 29/12/1999
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pelo descumprimento variam desde suspensão da produção e retirada dos produtos do mercado
até multas e interdição.

315. O pedido do ALF Alvará de Licença de Funcionamento da empresa tem por objeto um
alvará federal e exige  que a Licença de Funcionamento já tenha sido expedida com relação a
cada estabelecimento pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária competente.  O Alvará de
Licença de Funcionamento é requerido concomitantemente à LF junto à  Agência Estadual de
Vigilância Sanitária, que encaminhará o requerimento ao Ministério da Saúde em Brasília.  A
obtenção do ALF leva de um a dois meses no Rio de Janeiro, e em São Paulo de 2 a 4 meses.  O
custo é de cerca de R$ 500,00.

3. Análise

316. O desenvolvimento imobiliário configura tarefa complexa nos Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro.  Obter todas as autorizações e aprovações necessárias, especialmente a licença de
instalação constitui processo intrincado.  Isso vale especialmente no caso de Municípios de maior
porte; os menores como Resende vêm se flexibilizando de sorte a atrair maior volume de
investimentos.

317. A aquisição de terras configura parte essencial da expansão de uma empresa já existente ou
do estabelecimento de uma nova.  Sem a obtenção de terreno, o investimento simplesmente não
pode ser realizado.  A rapidez vem assumindo importância crescente, e poderá constituir fator
determinante no atual mercado global.  Na maioria dos países desenvolvidos e nos países em
desenvolvimento avançados, os investidores passaram a ter a expectativa de que áreas industriais
com o suporte da infra-estrutura necessária já se encontrem disponíveis assim como a expectativa de
que, caso local apropriado a suas operações não esteja disponível, que possa ser rapidamente
identificado, adquirido e desenvolvido.

318. No entanto, no Brasil, ao longo do processo, os investidores freqüentemente não têm certeza
sobre se deram o devido atendimento a todas as exigências pertinentes.  Diante disso, as autoridades
normalmente recomendam que despachantes locais auxiliem no cumprimento de todas as
exigências.  No caso de investidores de grande porte, o custo de utilização dos serviços desses
intermediários pode ser pequeno, se comparado às dimensões do investimento.  No entanto, no caso
dos investidores de pequeno e médio porte, utilizar despachantes em processos do gênero pode ser
efetivamente oneroso.  Tanto os investidores de grande porte como os de pequeno porte
entrevistados durante a missão de campo confirmaram que não era incomum recorrer a suborno
para agilizar os procedimentos.

319. Os procedimentos de aquisição de terras e de desenvolvimento imobiliário são similares nos
dois Estados enfocados, com diferenças de menor monta constatadas no nível municipal.  Em
média, o processo todo de aprovações para desenvolvimento imobiliário leva de cinco a oito meses,
podendo levar mais tempo nos casos que envolvam investimento de grande porte ou indústria
poluidora.  Segundo comparação internacional, o prazo exigido para desenvolver um terreno no
Brasil é relativamente longo (vide Figura IV.6).  Cabe notar que no gráfico, o processo de
desenvolvimento imobiliário exclui a licença de instalação e se encerra com o “habite-se” ou
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aprovação da construção.  A inclusão das outras etapas poderia alongar o processo todo de modo
substancial.
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Figura IV.6 Comparação entre Exigências de Prazo para desenvolvimento imobiliário
(número de dias)

320. AS dificuldades que os investidores enfrentam quando entram com pedido de licenças de
instalação podem ter origem no inadequado planejamento do espaço.  Os objetivos da licença de
instalação (ou seja, assegurar zoneamento correto, preservação da herança natural e cultural,
proteção do meio ambiente, aprovação dos habitantes do bairro, etc) são legítimos.  No entanto,
essas preocupações deveriam ser mormente abordadas em planos espaciais e de zoneamento, não no
estágio de desenvolvimento de projetos de investimento.  Como na maior parte dos países, deveria
ser exigido dos investidores tão-somente que apresentassem um requerimento de alvará de
construção ao competente órgão local, que empregasse engenheiros e profissionais de planejamento.
Como na maior parte dos países, os alvarás de construção deveriam ser expedidos dentro de dois ou
três meses na maioria dos casos.  O Quadro IV.6 ilustra o sistema de procedimentos de aprovação
de desenvolvimento imobiliário adotado na Alemanha e na Irlanda.  O sistema de aprovação é
similar na maior parte dos demais países europeus.

Quadro IV.5 Procedimentos de Aprovação de desenvolvimento imobiliário na Alemanha e na Irlanda.

Na Alemanha não é exigida licença de instalação.  No entanto, se o investidor tiver alguma insegurança
quanto a certos tópicos da construção que sejam críticos para seu projeto, ele poderá solicitar pareceres do
órgão competente acerca desses tópicos antes de dar início ao planejamento do projeto (Vorbescheid).  Trata-
se de medida opcional, que fica a critério do investidor.  O prazo de recebimento dos pareceres emitidos pelo
órgão consultado depende das questões formuladas.  Os pareceres não obrigam o órgão que os emitir, mas o
investidor em geral pode se fiar neles que, aliás, proporcionam alto nível de certeza de planejamento.

O investidor precisa obter um alvará de construção antes de dar início às obras.  O prazo de obtenção desse
alvará é de cerca de 3 meses.  O alvará de construção será expedido pelo órgão de Obras regional, com
participação do Município.

Após conclusão da construção, um funcionário do órgão de Obras visitará o local para verificar se a
construção está em consonância com o alvará de construção (Gebrauchsabnahme).
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Quadro  IV.5 – continua na próxima página

Na Irlanda, os órgãos locais tais como conselhos de condado, distritos de condado e empresas distritais são
responsáveis pela aprovação de alvarás de construção.  Os órgãos locais desempenham funções reservadas e
executivas.  As funções reservadas são desempenhadas diretamente pelos membros eleitos de um órgão local,
ao passo que todas as demais funções são desempenhadas pelo administrador e pela sua equipe executiva.  O
administrador fica obrigado pelas decisões que tenham sido tomadas pelos membros eleitos, e tem o direito
de comparecer a reuniões e participar de discussões, mas sem direito de voto.

A aprovação dos órgãos locais deve ser obtida com relação a qualquer desenvolvimento projetado que inclua
edificação ou obras similares de construção civil.  O alvará deverá ser concedido ou negado no prazo de dois
meses a contar da data em que o órgão local receber o pedido de obra.  Qualquer pessoa poderá recorrer da
decisão de órgão local dentro de um mês da data da decisão.  Os Conselhos de recurso deverão apresentar sua
decisão no prazo de quatro meses, e essa decisão terá caráter definitivo.

AIAs são exigidas no caso de desenvolvimento de grande porte ou complexos em conformidade com a
“tabela de desenvolvimentos” da União Européia.  Licenças de Controle de Poluição Integrado (CPI) são
exigidas no caso de projetos que possam implicar impacto ambiental relevante.  O pedido de licença CPI é
apresentado à Agência de Proteção Ambiental Nacional, mas não integra o processo de alvarás de construção.
A licença CPI em geral leva três meses para ser expedida, mas poderá levar até sete meses caso haja recurso
interposto por terceiros.

321. Em vários países do mundo, governantes vêm lançando mão de parques industriais como
solução parcial e de curto-a-médio-prazo para fornecer aos investidores terrenos para indústrias e
espaços para escritórios.  O Brasil também desenvolveu parques industriais mas em número
relativamente pequeno.  Os parques industriais tornaram-se populares na maior parte dos demais
países porque auxiliam os governos a atingir vários objetivos.  Imóveis industriais ajudam a
simplificar os procedimentos burocráticos para aprovação de desenvolvimento imobiliário
enfrentados pelos investidores.  No parque industrial designado, o incorporador em geral recebe
uma licença em branco para construir uma edificação industrial padrão.  Investidores isolados na
condição de locatários são liberados do ônus das diversas aprovações e podem simplesmente se
mudar, se instalar e dar início às operações.

4. Recomendações

322. O FIAS apóia enfaticamente os esforços já iniciados pelo Governo visando identificar e
retirar barreiras administrativas do processo de aprovação de desenvolvimento imobiliário, e sugere
que o Governo leve em consideração também as etapas a seguir para o fim de racionalização do
processo de desenvolvimento imobiliário:

323. Buscar Eliminação da Licença de Instalação, quando planos de zoneamento mais
aperfeiçoados e medidas de licenciamento ambiental com objetivos mais definidos tiverem sido
estabelecidos.  A maior parte dos documentos atualmente exigidos para formalização do processo
de Licença de Instalação deveria ser examinada na etapa de elaboração de planos de zoneamento, e
não, novamente exigida em cada projeto, desde que dessem atendimento aos planos de zoneamento
(a menos que existam fatores imprevisíveis).
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324. Instituir estruturas de facilitação estaduais ou municipais para prestar assistência na
instalação de empresas e no atendimento a todas as formalidades que envolvem o estabelecimento
de uma empresa, inclusive aprovações do local.  Esses órgãos poderiam constituir versões da
CODIN com objetivos mais focados.  Poderiam ser, ainda, lojas de parada única ou repartições de
agências estaduais de promoção de investimento, uma vez que entrem em operação.  A CODIN no
Rio de Janeiro e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Industrial de São Paulo
poderiam assumir a liderança no estabelecimento desses órgãos.  O exemplo austríaco pode ser
seguido nessa perspectiva.  A Austrian Business Agency (ABA), empresa de consultoria operada
pelo governo, é o primeiro endereço dos investidores internacionais na Áustria e seus serviços são
prestados gratuitamente.  Os consultores da ABA em pessoa representam os investidores,
estabelecendo ligação com todos os contatos necessários na Áustria, assim como fornecem
assistência, conforme necessário, no atendimento a formalidades tais como pedidos de incentivos ou
aprovações de local.

325. Estabelecer normas e regulamentos claros e transparentes com relação ao processo de
desenvolvimento imobiliário.  Essas normas e regulamentos deverão ser publicadas e atualizadas
periodicamente, e deverão ser disponibilizadas a investidores tanto nas repartições municipais como
em outras agências da esfera estadual que estiverem envolvidas nos processos de aprovação ou que
lhes prestarem assistência.  Essa medida eliminaria a necessidade de decisões discricionárias
tomadas por funcionários públicos bem como a oportunidade de corrupção.  Não apenas facilitaria o
cumprimento das normas e padrões existentes aos investidores, que passariam a depender menos de
“intermediários”, como também limitaria o ônus administrativo das agências governamentais
envolvidas no processo.

326. Harmonizar exigências de desenvolvimento imobiliário em todo o País.  As exigências
de vistorias e aprovações variam entre os diversos municípios, principalmente em função da
ausência de padrões uniformes de desenvolvimento imobiliário.  Estabelecer procedimentos
uniformes, publicando-os e disponibilizando-os a todas as repartições municipais representaria
importante avanço no sentido da harmonização dessas exigências em todo o País.  Os esforços de
harmonização deveriam:

• Eliminar aprovações redundantes e esforços em duplicidade .  Tal eliminação deveria
envolver também uma análise da coordenação e colaboração entre as agências da esfera
estadual e municipal de sorte que elas prestem assistência entre si ao longo do processo,
em vez de trabalhar de modo independente, acarretando duplicidade de vistorias e
aprovações.  Um número menor de aprovações exigidas não apenas economizaria tempo
dos investidores e das autoridades públicas, como também capacitaria tanto uns como
outros a se focar melhor nos aspectos verdadeiramente importantes do processo.

• Desenvolver formulário de pedido padrão em cada agência encarregada de aprovação,
anexando-lhe um guia de orientação.  A maioria das agências envolvidas no processo de
aprovação não dispõe de formulários de requerimento padronizado.  Além de estabelecer
normas claras e transparentes aplicáveis ao processo de desenvolvimento imobiliário, o
Governo deveria também estimular as agências envolvidas a desenvolver materiais
padronizados para formulação de pedido, facilmente disponíveis e claramente explicados
aos investidores.
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• Estabelecer cronogramas de aprovação.  Existe uma percepção comum entre os
investidores de que o tempo de resposta na maior parte das agências públicas depende de
contatos dentro delas e de pagamentos efetuados visando à agilização das aprovações.  O
estabelecimento de prazo tornaria o processo mais previsível do ponto de vista do
investidor.  Prestar-se-ia também a auxiliar as agências públicas a reduzir
comportamentos discricionários em suas operações e ser mais receptivas às necessidades
dos investidores.

C. Serviços Públicos

327. Durante o processo de licença de construção, o investidor deverá apresentar
requerimentos aos respectivos prestadores de serviços públicos, antes da emissão do “habite-se”
por parte das autoridades municipais.  Antes de solicitar as ligações, o investidor terá de
apresentar um estudo de viabilidade às empresas de serviços públicos localizadas no Município
para avaliação da viabilidade de

• ligação de rede de água e esgoto;
• ligação de fornecimento de energia;
• ligação de gás encanado;
• ligação de telecomunicações.

328. Uma vez aprovados os estudos técnicos e de viabilidade, o investidor poderá proceder ao
pedido de ligação às prestadoras de serviços públicos.

1. Ligação de Energia Elétrica

329. A transferência do sistema energético de monopólio estatal para concorrência privada
regulada ocorreu nos anos recentes.  Atualmente, há várias companhias privadas de energia
elétrica operando no Brasil.  Segundo comentários dos investidores, a mudança incrementou
significativamente as telecomunicações, inclusive no que toca aos processos administrativos.  No
Estado de São Paulo, há três companhias de energia elétrica: ELETROPAULO; Companhia
Energética de São Paulo -  CESP; e Companhia Paulista de Força e Luz– CPFL.  No Estado do
Rio de Janeiro, a energia é fornecida pela LIGHT102 e pela Companhia de Eletricidade do Rio de
Janeiro (CERJ)103.  A energia é fornecida em diversas voltagens (110 e 220 e alta voltagem para
grandes consumidores).  A LIGHT opera na Cidade do Rio de Janeiro e em alguns outros
Municípios104, enquanto o fornecimento restante do Estado fica a cargo da CERJ.

330. Procedimento para obtenção de contrato de energia elétrica junto à CESP (São Paulo):  O
FIAS não conseguiu reunir-se com os representantes da CESP para o fim de obter pormenores
acerca do processo.  No entanto, com base nos guias de informações da CESP disponíveis, o
pedido de ligação de energia elétrica por parte da CESP deverá conter as seguintes informações:
                                                
102 Resolução nº 157 de 06/09/1999
103 Resolução nº 154 de 06/09/1999
104 Em 1996, a LIGHT tornou-se empresa privada e fornece energia elétrica a 30 Municípios do Estado do Rio de
Janeiro.
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• Nome do consumidor;
• Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Fazenda – CNPJ do Ministério da Fazenda;
• Inscrição Estadual;
• Código e descrição da atividade principal;
• Atos constitutivos da sociedade;
• Endereço no qual o posto primário será instalado;
• Endereço da sede do consumidor (para fins contratuais);
• Nome, endereço e número de telefone do responsável técnico (da obra);
• Potência instalada, inicial e final, discriminando as cargas de luz, as cargas resistivas

(aparelhos) e as cargas indutivas;
• Potência inicial e final dos transformadores e equipamentos associados no pico e fora

do pico;
• Regime de trabalho (dias da semana e horário);
• Equipamento de maior potência (motor e/ou forno), discriminando capacidade,

finalidade e demais características elétricas e de operação;
• Memorial descritivo dos equipamentos elétricos, catálogos e folhetos;
• Características de funcionamento de geradores particulares e circuitos de emergência,

caso existam;
• Para fornecimento provisório, deverá ser informado, também, o prazo estimado de sua

duração.
• Licença de funcionamento expedida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento

Ambiental – CETESB, quando for necessária;
• Valor de todas as previsões de aumento de energia instalada nos primeiro triênio e

datas esperadas para início de operações;
• Apresentação do projeto: o projeto é apresentado em 3 vias, e conterá os seguintes

itens: certificado de responsabilidade técnica atestando que o projeto foi assinado por
profissional técnico habilitado, inscrito no CREA, acompanhado da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART – que deverá ser registrada no CREA.

331. Procedimento para obtenção de contrato de energia elétrica junto à LIGHT (Rio de
Janeiro):  A LIGHT dispõe de um serviço de facilitação destinado a grandes consumidores.  Os
pedidos deverão ser apresentados em um dos escritórios regionais da companhia que os
encaminhará ao escritório central.  As empresas poderão contratar voltagem média e alta.  A
demanda contratada, que permite que os consumidores paguem a energia padrão nos termos do
contrato, acrescida da energia medida em escala de taxas graduada está disponível, mas
exclusivamente para consumidores de alta voltagem.

332. O sistema de fornecimento de energia não é regulamentado e permite múltiplas fontes
geradoras dependendo da demanda.  Os consumidores que utilizarem ou demandarem mais de
3000 kw/h poderão comprar energia de outras companhias energéticas, embora a energia seja
fornecida por meio da conexão com a LIGHT.  Por exemplo, empresas situadas no Rio de Janeiro
obtiveram tarifas reduzidas, contratando fornecimento de energia da companhia energética de
São Paulo.
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333. Para fins de energia elétrica fornecida pela LIGHT, a empresa deverá, antes de mais
nada, proceder ao enquadramento do projeto de seu estabelecimento ao RECON (Regulamento
de Fornecimento ao Consumidor) por meio de estudo técnico.  A LIGHT, por meio de sua
Divisão de Negociação e Atendimento a Clientes de Grande Porte, transmite essa recomendação
a clientes de grande porte em potencial.  Um estudo sobre participação financeira também será
necessário para determinar quem pagará as obras de ligação.

334. O pedido de fornecimento de energia toma por base os formulários da próprias
companhias elétricas e são instruídos com os seguintes documentos (Vide Anexo 3 do qual
consta modelo de formulário):

• Plano de localização demonstrando a posição provável da entrada de energia,
devidamente ligada às linhas de transmissão da LIGHT e/ou às rotas oficiais da área;

• Cronograma do projeto e obras de subestações;
• Credenciais de Engenharia e credenciais da empresa responsável pela construção, e

planos de localização originais e diagrama unifilar.

O prazo contratual mínimo é de cinco anos, podendo ser renovado ou prorrogado.

335. Procedimento para obtenção de contrato de energia elétrica junto à CERJ (Rio de
Janeiro): Não há formulários de requerimento especiais.  O investidor precisará tão-somente
apresentar requerimento por escrito indicando o tipo de carga, as necessidades da empresa e a
localização do canteiro de obras.  As condições locais serão inspecionadas e a CERJ realizará o
estudo preliminar, apresentando orçamento referente à ligação.  A resposta da CERJ indicará
também a contribuição que a CERJ estará apta a fazer no tocante aos custos de ligação.  As
subestações de energia e os próprios cabos, porventura necessários, serão pagos pelo
consumidor.

336. No tocante a projetos de pequeno e médio porte (menos de 138 kw instalados) levará de 5
a 10 dias até o recebimento da resposta.  NO caso de grandes projetos, os procedimentos
tramitarão na sede em Niterói.  Para fins do estudo preliminar, o investidor deverá entregar 3 vias
do projeto ao departamento técnico.  A avaliação do projeto é realizada, em média, em 45 dias.
O tempo máximo para a ligação é de 90 dias.

337. O investidor fornecerá à CERJ todas as informações necessárias ao estudo das condições
de fornecimento de energia.  O projeto será apresentado em escala de 1:25, e incluirá as
informações enumeradas a seguir:

• Nome, número de inscrição no CREA e assinatura da pessoa responsável, devidamente
credenciada pelo CREA, bem como assinatura do proprietário;

• Esquema de carga;
• Endereço e planta da localização, indicando a área construída com localização do

medidor, da subestação e do ponto de entrada da energia;
• Diagrama unifilar até proteção de baixa voltagem geral;
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• Plantas, perspectivas e cortes verticais necessários indicando a instalação de
interruptores, disjuntores, transformadores e demais acessórios, características de
aterramento, ventilação e gabarito;

• Lista de materiais;
• Características do transformador de energia instalado e proteção;
• Características da chave de reversão (em caso de auto-geração);
• Informações sobre cargas especiais e previsões acerca de aumentos futuros;
• Informações sobre sistema operacional de unidade de consumidor e previsão de

demanda (cronograma); e
• ART-CREA.

2. Ligação de Gás

338. O gás é fornecido pela PETROBRAS.  A CEG é a distribuidora que abastece a área
metropolitana do Rio de Janeiro.  A CEG RIO é a distribuidora para os demais Municípios do
Estado.

339. Tanto a CEG como a CEG RIO fornecem orientação técnica para elaborar as
especificações necessárias para adaptar ou instalar instalações e equipamentos de consumidores e
para elaborar o projeto básico da instalação interna.  O sistema de distribuição geral e o ramal
(extensão do gasoduto entre o sistema geral e o medidor) constituem responsabilidade (em termos
de custo) da CEG ou da CEG RIO.  O ramal de distribuição (do medidor em diante) será pago pelo
investidor.

340. Sempre que necessária uma extensão do sistema de distribuição geral, a CEG e a CEG RIO
desenvolvem estudo de viabilidade e um projeto técnico do layout.  Antes da construção, ambas as
companhias confirmam com as autoridades competentes quais as aprovações necessárias à
realização da obra.  A construção exige diversas autorizações e a demora poderá ser grande (vários
meses), principalmente em função do longo processo exigido para obter autorizações da Fundação
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, do departamento de estradas de rodagem, e
do Município se a linha atravessar área municipal (Vide Anexo 3 do qual constam modelos de
formulário)

341. O projeto de instalação poderá ser praticamente isento de custo e levar de 2 a 3 semanas.  O
tempo de construção de um ramal com aproximadamente 50 metros de extensão é de cerca de 30
dias a partir do momento em que a autorização for obtida.  Se a conexão for lucrativa, o consumidor
pagará tão-somente o ramal de distribuição; caso contrário, ele terá de participar dos custos da
construção do sistema geral.  A tarifa a ser cobrada dependerá da quantidade de gás consumido.

342. A equipe do FIAS só foi capaz de se reunir com as autoridades do setor de gás no Rio,
por motivos logísticos e de indisponibilidade dos representantes durante a missão.  A CONGÁS
é a principal distribuidora de Gás de São Paulo.105  Com base em entrevistas realizadas com
investidores, prevê-se que o processo de ligação do gás em São Paulo seja semelhantes ao
processo do Rio de Janeiro.

                                                
105 O Estado de São Paulo recebe gás natural fornecido pelo Gasoducto Brasil-Bolívia, com 3.150 km de extensão.
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3. Conexão Telefônica

343. A transferência do setor de telecomunicações do regime de monopólio estatal para o de
concorrência privada regulada foi concluída em grande parte em meados de 1999.  Atualmente,
há várias companhias telefônicas privadas operando no Brasil.  Com base em comentários de
investidores, a mudança  incrementou sigificativamente as telecomunicações, inclusive os
processos administrativos.  As principais companhias de telefonia do Estado de São Paulo são:
Telefonica e Vesper (linhas fixas) e a Telesp, a maior companhia de telefonia celular.  As
principais companhias de telefonia do Estado do Rio de Janeiro são a Telemar e a Vesper, no
tocante às linhas fixas e às operações dentro do município e a Telemar,106 Embratel e Intelig, no
tocante a linhas fixas e operações interurbanas e internacionais.

344. Em função do aumento da concorrência, as companhias telefônicas de São Paulo e Rio de
Janeiro contratam administradores de contas para coordenar todos os serviços de ligação de grandes
empresas.  Por exemplo, quando uma sociedade de grande porte precisa celebrar um contrato, a
Telemar determina todas as necessidades e especificações de equipamentos e designa um
administrador de contas para acompanhar o processo.  O administrador de contas fica responsável
por determinar a melhor solução, podendo tanto formatar um projeto de telecomunicações, como
aprovar projeto apresentado pelo cliente.  O suporte técnico será fornecido em bases de caso-a-caso.
Normalmente, o projeto de telecomunicações leva duas semanas para ser elaborado e uma vez
aprovado a ligação pode ser estabelecida em uma semana.

345. Existe um contrato padrão para a prestação de serviços de telefonia.  Um contrato em
separado é exigido para disciplinar especificamente os serviços de transmissão de dados.  Os preços
contratuais são negociados, dependendo do tipo de serviço.  A transmissão de dados poderá ter
preços especiais, mas as comunicações de voz terão taxas fixas.  Os contratos prevêem taxa fixa e
plano de faturamento.  Sobre as contas telefônicas incide imposto estadual do Rio de Janeiro à
alíquota de 25%.

4. Ligações de Água e Esgoto

346. A maioria das empresas prestadoras de serviços de água e esgoto que operam em São
Paulo e Rio de Janeiro são Companhias Estaduais ou Municipais.  Esta seção apresenta dois
exemplos de ligações de água e esgoto no Rio, tendo-se em vista que o processo é bem similar
em São Paulo.  A CEDAE, Companhia Estadual de Água e Esgoto, opera no Município do Rio
de Janeiro e em vários outros municípios.  A Empresa de Saneamento e Água de Resende
(ESAMUR) opera no Município de Resende.

347. Ligação à CEDAE (Rio de Janeiro):  O requerimento à CEDAE para recebimento de
serviço de água e esgoto é protocolado no Departamento Técnico, onde é processado e por fim
remetido ao Departamento Comercial que informa o requerente.  Pode levar de 15 dias a vários

                                                
106 A Telemar está programada para modernizar-se, incrementar sua capacidade, tecnologia e organização.
Privatizada em 1998, a empresa conta atualmente com 80% de cabos de cobre.  Com investimentos em curso desde
1998, a empresa fará com que 80% das linhas sejam digitais até o final de 2000 e 95%, até 2002.
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meses para que se receba a primeira resposta e os empreendedores fizeram muitas reclamações
sobre a falta de diálogo, por parte da CEDAE, com clientes em potencial.

348. As ligações à CEDAE exigem várias licenças caso o projeto requeira a instalação de novo
encanamento principal.  A obtenção dessas licenças concedidas pela Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET
RIO) e pelo Município -- se a tubulação passar pela região metropolitana -- pode levar vários
meses.  A CEDAE executa obras conforme lhe são feitas solicitações, não dispondo de plano de
expansão.  Dessa forma, o atendimento da solicitação depende em grande parte da demanda
existente na região.  As ligações podem levar de 90 a 180 dias ou mais.

349. Ligação à ESAMUR (Resende): Depois da conclusão de estudo de viabilidade, cuja
obtenção poderá levar 30 dias, o empreendedor solicita ligação definitiva à ESAMUR (Resende).
São necessários os seguintes documentos (vide Anexo 3 para modelos de formulários):

• Formulário de pedido;
• Escritura de Propriedade ou Contrato de Compra e Venda;
• Comprovação de pagamentos de IPTU;
• Fotocópia de alvará de construção;
• Projeto de Água e Saneamento referente ao projeto em questão;
• 1 cópia do ART (credenciamento profissional);
• 1 cópia da planta; e
• recibo fiscal.

350. Por vezes, é solicitada contribuição de materiais para a construção da canalização de água
e esgoto para compensar o custo de ligação.  A taxa básica é o custo de água mais 80% desse
valor referente a esgoto.  A sobretaxa de esgoto é cobrada quer o consumidor esteja ligado ao
sistema de esgoto público, quer não.  O ICMS incide sobre os serviços de água e esgoto.  As
empresas que dispõem de seu próprio fornecimento de água devem antes de mais nada buscar
aprovação da Secretaria de Rios e Lagos (SERLA) para utilizar o manancial de água.

5. Análise

351. Os investidores em geral consideram problemáticas as ligações a utilidades e serviços de
utilidades.  O problema não é tanto o processo de requerimento, e sim o tempo necessário para
que a ligação seja efetuada, longo pelos padrões internacionais, como se constata nas figuras
seguintes, que comparam o Brasil a outros países quanto ao tempo demandado.  Como se vê nas
Figuras IV.7-9, para todas as ligações de utilidades, os prazos de ligação são significativamente
maiores no Brasil em comparação com outros países.  Durante a missão do FIAS, segundo
disseram os investidores, nos últimos anos, com o aumento da privatização dos serviços de
utilidades, tem havido melhorias significativas nesse setor.  Porém, ainda há muito o que
melhorar.

352. O Governo deu passos significativos para privatizar e melhorar os serviços de utilidades.
Os esforços contínuos de privatização de serviços de utilidades como CESP, TELEMAR e
LIGHT estão seguindo na direção certa.  A TELEMAR, privatizada em 1998, é atualmente uma
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empresa comprometida com a melhoria dos serviços públicos.  Antes da privatização, 80 por
cento dos cabos telefônicos do Município do Rio de Janeiro eram de cobre.  Atualmente, graças a
um programa de pesados investimentos, 80 por cento das linhas são digitais e espera-se que essa
cifra atinja 95 por cento até o final de 2002.  A TELEMAR dispõem de um serviço especial de
atendimento a consumidores de grande porte bem-conceituado entre os investidores.  A LIGHT
foi privatizada em 1996, e fornece eletricidade ao Município do Rio de Janeiro e a outros 30
municípios do Estado do Rio de Janeiro.  A LIGHT também dispõem de serviço especial de
atendimento a consumidores de grande porte.  E, embora seja a única fornecedora de energia, os
consumidores de grande porte têm direito de optar por uma tarifa melhor, igual à de outros
distribuidores de eletricidade do país.  Isso propicia um mercado competitivo e reduções de custo
para os investidores.

353. Em muitos casos, a empresa prestadora de serviços de utilidade tem de ampliar a
principal infra-estrutura de rede, necessitando para tanto de licenças da Agência Ambiental
Estadual, do município pertinente e da autoridade de trânsito, cuja obtenção leva alguns meses.
Ademais, a falta de planejamento, como parece ser o caso da Companhia Estadual de Água e
Esgoto (CEDAE), Rio de Janeiro, atrasa a apresentação dessas licenças.  Os investidores também
disseram que a companhia era muito lenta em responder a consultas técnicas ou sobre ligações.

354. No Rio de Janeiro, para facilitar o estabelecimento de novos projetos, algumas
instituições estaduais atuam como intermediárias de infra-estrutura e porta-voz de um grupo de
atendimento ao consumidor composto das empresas de utilidades federais, estaduais, municipais
e privadas responsáveis pelo fornecimento de infra-estrutura básica no Estado.  Elas administram
projetos customizados para dar atendimento pleno às demandas dos incorporadores.  Essa é uma
das funções da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (CODIN).  São
Paulo não dispõem de instituição similar.  O investimento da Volkswagen em Resende (Rio de
Janeiro) é um exemplo dessa atuação.

355. A CODIN coordenou as atividades do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a
fábrica de caminhões e ônibus da Volkswagen no Município de Resende.  A CODIN formou um
grupo de trabalho - chamado Grupo Volks - composto de empresas de utilidades federais,
estaduais e municipais para atender todas as necessidades de infra-estrutura e informações da
Volkswagen.  O resultado foi uma declaração de intenção na qual cada participante
comprometeu-se a fazer sua parte, assegurando confiabilidade na realização do projeto.  Com
coordenação da CODIN e apoio do Departamento da Indústria, Comércio e Turismo, o Grupo
Volkswagen realizou reuniões mensais para solucionar problemas de interface entre as atividades
individuais de cada integrante do grupo, visando tornar factível o projeto.
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Figura IV.7 Ligação de Energia (dias)

Figura IV.8 Ligação de Telefone  (dias)
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Figura IV.9 Ligação de Água e Esgoto (dias)

6. Recomendações

356. As autoridades estaduais e municipais reconhecem as dificuldades relacionadas ao
fornecimento da infra-estrutura vital de utilidades, que retarda o estabelecimento de novas
empresas.  O melhor planejamento da expansão da infra-estrutura das companhias de utilidades e
a melhor coordenação entre as companhias de serviços de utilidades e as autoridades municipais
e ambientais podem reduzir ou mesmo eliminar a demora na obtenção de alvarás de construção
para os projetos de infra-estrutura.

357. No entanto, o melhor foco no cliente acerca das várias prestadoras de serviços é
igualmente essencial, e os esforços contínuos de privatização nesses setores parecem ser a
solução mais viável.  Os esforços contínuos de privatização dos serviços de utilidades, como
CESP, seguem na direção certa.  Isso ajudará a melhorar o atendimento ao consumidor e os
prazos de ligação.  Nesta perspectiva, o Governo do Brasil e de São Paulo e Rio de Janeiro
poderiam considerar intensificar seus esforços de privatização dos serviços de infra-estrutura: até
agora, a experiência no Brasil (bem como em muitos outros países) mostrou que as prestadoras
de serviços privadas tendem a ser significativamente mais voltadas ao cliente, pois qualquer
ligação não estabelecida representa perda de receita.

D. Autorização Ambiental

358. É necessário licenciamento ambiental para a localização, construção, instalação,
ampliação e operação de empresas que utilizem recursos ambientais e sejam cons ideradas causas
efetivas ou potenciais de poluição, bem como para operações que tenham probabilidade de
acarretar qualquer forma de degradação ambiental.
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1. Órgãos governamentais envolvidos

359. Na órbita federal, os principais órgãos envolvidos na implementação de políticas
ambientais são:

• Órgão coordenador: Ministério do Meio Ambiente
• Órgão consultor e deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
• Órgão executivo: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (IBAMA).

360. São Paulo e Rio de Janeiro criaram Órgãos Ambientais Estaduais que concedem
licenciamento ambiental e prestam serviços de fiscalização, coordenam suas atividades com o
IBAMA, tendo desenvolvido legislação ambiental que complementa as leis federais.  Desde que
sejam observados os padrões e modelos federais e estaduais, os municípios também podem
instituir regulamentação ambiental.  Subseqüentemente à consulta aos órgãos competentes da
União, dos estados e, se for o caso, do Distrito Federal, os órgãos ambientais municipais podem,
com base em sua competência originária, conceder licenciamento ambiental para
empreendimentos e atividades que tenham impacto ambiental local, além de expedir licenças
com base na competência delegada pelo estado.107

361. No Estado de São Paulo, são os seguintes os principais órgãos da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente (SMA):

• Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), responsável, entre
outras coisas, pelo controle de poluição e preservação ambiental; e

• Coordenaria de Licenciamento Ambiental de Proteção de Recursos Naturais (CPRN),
responsável por disciplinar as atividades que efetiva ou potencialmente acarretam
degradação dos recursos naturais.

362. A CETESB e a CPRN integram ambas o Sistema Estadual de Administração da
Qualidade Ambiental (SEAQUA).  A CPRN é composta pelos seguintes departamentos:

• Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN)
• Departamento de Uso do Solo Metropolitano (DUSM)
• Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA)

363. A CETESB é o órgão responsável pela análise de aspectos relativos a poluição
ambiental108 e pela expedição das licenças Prévia, de Instalação e de Funcionamento (LP, LI e
LF) após ouvir os demais órgãos do SEAQUA.  O DAIA é responsável pelo Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) de projetos de empreendimentos que apresentem potencial significativo de
impacto ambiental, com base em análise do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) ou Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).  Quando são

                                                
107 Resolução CONAMA no. 237 de 19 de dezembro de 1997.
108 Decreto no. 8.468 de 8 de setembro de 1976.



134

necessários pareceres técnicos, o DAIA pode, conforme necessário, ouvir outras instituições,
quer integrem, quer não, o SEAQUA.  É concedido prazo de seis meses para esta análise.

364. Em alguns casos, o DAIA pode determinar que o RAP é suficiente para a obtenção de
licença ambiental.  Se não for esse o caso, são necessários o EIA e o RIMA, e o DAIA avaliará a
viabilidade ambiental do empreendimento, ficando o Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONSEMA) responsável pela aprovação ou rejeição do pedido.

365. O DEPRN, o órgão responsável pela análise de aspectos relativos a áreas florestais, tem
competência para licenciar e controlar atividades e empreendimentos que impliquem supressão,
exploração e manejo de vegetação, tanto em geral como em locais designados como áreas de
preservação permanente.

366. O DUSM, o órgão responsável pela análise do efeito de empreendimentos localizados em
“Áreas de Proteção de Mananciais” dentro da Região Metropolitana de São Paulo, emite os
seguintes documentos: Pareceres de Viabilidade (que visam orientar os interessados sobre as
possibilidades de uso e ocupação de uma área específica), Alvará de Construção e Alvará de
Funcionamento.

367. No Estado do Rio de Janeiro, o órgão competente é a Fundação Estadual de Engenharia
do Meio Ambiente (FEEMA).  O órgão técnico é a Comissão Estadual de Controle Ambiental
(CECA).  O Município do Rio de Janeiro também criou sua própria organização (Secretaria
Municipal do Meio Ambiente) e instituiu regulamentos que dispõem sobre proteção ambiental.

368. O Sistema de Licenciamento para Atividades Poluidoras é instituído pela Comissão
Estadual de Controle Ambiental (CECA) e pela FEEMA, ambas responsáveis pela prevenção e
controle de poluição.  A CECA publica decisões aprovando instruções, normas, diretrizes e
outros atos adicionais necessários à instalação e operação do Sistema de Licenc iamento de
Atividades Poluidoras.  A FEEMA atua como órgão técnico da CECA e, por conta da CECA,
monitora a observância da legislação sobre controle de poluição ambiental dentro do estado.  As
decisões da CECA e da FEEMA podem ser objeto de recurso administrativo para o Secretário de
Estado de Obras e Serviços Públicos.

2. Legislação Ambiental Federal

369. O art. 225 da Constituição Federal de 1988 atribui a responsabilidade pela preservação e
proteção do meio ambiente às autoridades governamentais e ao público em geral.  Seguem-se
leis federais importantes promulgadas na área de proteção ambiental:

• Lei no. 6938, de 31 de agosto de 1981, estabelece a política ambiental federal;
• Lei no. 9605, de 12 de fevereiro de 1998, que prevê sanções penais e administrativas

decorrentes de condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente;
• Decreto no. 3179, de 21 de setembro de 1999, que especifica as sanções aplicáveis às

condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente;
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• Resolução CONAMA109 no. 237, de 19 de dezembro de 1997, que revisa os
procedimentos e critérios empregados no licenciamento ambiental, bem como seu
Anexo I que relaciona atividades e empreendimentos sujeitos a licenciamento
ambiental;

• Resolução CONAMA no. 001/86, de 23 de setembro de 1986, que dispõe sobre os
procedimentos a serem seguidos em avaliações de impacto ambiental.

370. A União é responsável pela emissão das normas gerais, tendo os Estados e o Distrito
Federal competência legislativa complementar.  Nos casos em que não existe nenhuma
legislação federal geral, os Estados e Distrito Federal têm plena competência legislativa.  Se
subseqüentemente for aprovada legislação federal geral, ela prevalecerá sobre as leis estaduais
no caso de qualquer discrepância.

371. Embora a competência legislativa no tocante a questões ambientais caiba exclusivamente
à União, aos Estados e ao Distrito Federal, a Constituição110 prevê que os três níveis de governo -
federal, estadual e municipal – todos terão competência administrativa para proteger o meio
ambiente e combater a poluição.  Isso significa que os estados podem formular leis mais
rigorosas do que as promulgadas em nível federal.  Os municípios não estão autorizados a
legislar sobre proteção ambiental mas, conforme mencionado acima, poderão dispor de amplos
poderes regulatórios.

372. Segundo a lei brasileira, os danos ecológicos são considerados crime.  A Lei 9605/98
especifica as condutas lesivas ao meio ambiente que são consideradas crimes, incluindo aquelas
que podem “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou que provoquem mortandade de animais ou destruição significativa
da flora (art. 54).”  A parte que, ela mesma, ou por intermédio de terceiros, “construir, reformar,
ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos,
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes (art. 60) também
poderá ser responsabilizada criminalmente.”

373. As autoridades ambientais brasileiras em nível federal, estadual e municipal podem impor
penalidades, basicamente na forma de advertências, multas111, suspensões e proibições.  Quando
um ato considerado crime ecológico for praticado por uma empresa, existem também disposições
que prevêem a prisão de todas as pessoas que contribuíram para os crimes na extensão de sua
culpabilidade, nesse caso, o conselheiro, diretor, membro do conselho e do comitê técnico,
auditor, gerente, representante ou procurador da pessoa jurídica.  Ademais, as pessoas que,
cientes da conduta criminosa de terceiros, não os impedirem quando poderiam tomar medidas
para evitar a conduta, também ficam sujeitas às mesmas penalidades.

                                                
109 Conselho Nacional do Meio Ambiente.
110 Art. 24, Cláusulas 6 e 8, e art. 23.
111 As multas podem variar de R$ 50.000 a R$ 50 milhões.
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3. Legislação Ambiental Estadual

374. São Paulo: A legislação ambiental Estadual toma por base na constituição estadual112 e
compreende:

• Lei no. 997113 de 31/05/76 contendo disposições sobre controle de poluição ambiental;
• Decreto no. 8368/76 que regulamenta a Lei 997/76; e
• Resolução SMA114 no. 42 de 29/12/94 com procedimentos para análise de EIA/RIMA.

375. Rio de Janeiro: De forma similar, a legislação ambiental Estadual toma por base a
constituição do estado e compreende:

• Decreto Estadual no. 1633, de 21 de dezembro de 1977, em consonância com o
Decreto-lei no. 134 de 16 de junho de 1975;

• O disposto na Deliberação CECA no. 3588 de 1996; e
• Lei no. 1356 de 3 de outubro de 1988.

4. Licenciamento de Investimentos Potencialmente Causadores de Poluição

a. Visão Geral

376. Em todas os casos de construção, compra ou arrendamento de estabelecimento industrial, a
empresa ou seus representantes são obrigados a consultar:

• O Órgão Estadual do Meio Ambiente, para obtenção de licenciamento ambiental e
realização de quaisquer avaliações de impacto ambiental;

• A Fundação Estadual de Rios e Lagos, quando as operações interferirem em áreas
ribeirinhas, margens de lagos e cursos e massas de águas sob domínio estadual;

• O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
no caso de as empresas e atividades que acarretarem impacto ambiental significativo
em nível nacional ou regional:115

Ø localizarem-se ou forem desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país
limítrofe;

Ø localizarem-se no mar territorial, na plataforma continental; em zona econômica
exclusiva;

Ø localizarem-se em territórios indígenas ou em unidades de preservação sob
controle federal;

Ø localizarem-se ou forem desenvolvidas em dois ou mais estados;
Ø cujos impactos ambientais ultrapassarem os limites territoriais do Brasil ou de um

ou mais estados;

                                                
112 Art. de 191 a 204 do capítulo sobre meio ambiente.
113 Alterada pela Lei no. 8.943 de 29/09/94 e pela Lei no. 9477 de 30/12/96.
114 Secretaria do Meio Ambiente.
115 Resolução CONAMA no. 237 de 19 de dezembro de 1997.



137

Ø que se destinarem a pesquisa sobre materiais radioativos ou lavra, produção,
processamento, transporte, armazenamento e disposição desses materiais, em
qualquer estágio, ou que empregarem energia nuclear em quaisquer de suas
formas ou aplicações, sendo necessário, para esses procedimentos, parecer da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN);

Ø que forem bases ou instalações militares, observada a legislação específica.
• A secretaria Municipal do meio ambiente.

377. A construção, instalação, ampliação e operação de qualquer empreendimento que utilize
recursos ambientais ou que for considerado fonte em potencial de poluição requerem licença
prévia116 que deverá ser obtida do órgão ambiental competente.  Como regra geral, as atividades
que necessitarem de licenciamento ambiental e as que devem solicitar estudo de impacto
ambiental (EIA)117 são especificadas na lei promulgada pela União, pelos Estados e pelo Distrito
Federal.  Podem ser necessárias as seguintes licenças ambientais:

• Licença prévia (LP) – concedida na fase preliminar de planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e projeto, atestando sua
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos e condições básicos a serem
atendidos durante as fases subseqüentes de sua implementação;

• Licença de instalação (LI) - autorizando a instalação do empreendimento ou atividade
segundo as especificações contidas nos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo medidas de controle ambiental e demais condições essenciais;

• Licença de Operação/de Funcionamento (LO ou LF) - autorizando a operação da
atividade ou empreendimento subseqüentemente à constatação da efetiva observância
das disposições das licenças mencionadas acima, e incluindo as medidas de controle
ambientais e outras condições essenciais.

378. O órgão ambiental competente estabelece o prazo para análise dos pedidos de
licenciamento.  Em geral, são concedidos no máximo seis meses entre a protocolização do
pedido e sua aprovação ou denegação – excluindo-se os casos nos quais houver Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) e/ou exigência de audiência pública, quando é estabelecido prazo
máximo de 12 meses.

379. O prazo de validade da licença prévia não pode ser menor do que o período coberto pelo
cronograma de elaboração das plantas, programas e projetos relativos ao empreendimento ou
atividade, não podendo, contudo, exceder de cinco anos.  O prazo de validade da licença de
instalação não pode ser menor do que o período coberto pelo cronograma de instalação do
empreendimento ou atividade, não podendo, contudo, exceder de seis anos.  O prazo de validade
da licença de operação/de funcionamento leva em conta os planos de controle ambiental e não
pode ser menor do que quatro anos nem maior do que dez anos.

380. O processo de licenciamento ambiental compreende as seguintes etapas:118

                                                
116 Lei no. 6.938/81, art. 10.
117 A ser realizado pelo respectivo relatório de impacto amb iental.
118 Resolução CONAMA no. 237/97.
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• Definição, pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor,
dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de
pedido de licença correspondente à licença específica requerida;

• Apresentação e publicação do pedido de licença ambiental do empreendedor,
acompanhado de todos os documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes;

• Análise, pelo órgão ambiental competente, dos documentos, projetos e estudos
ambientais apresentados, e realização de quaisquer vistorias técnicas necessárias;

• Emissão de uma única solicitação, pelo órgão ambiental competente, pedindo
esclarecimentos e dados complementares subseqüentemente à análise por ele realizada
dos documentos, projetos e estudos ambientais submetidos.  As solicitações podem ser
reiteradas se os esclarecimentos e dados complementares de mostrarem insatisfatórios;

• Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;
• Solicitação, pelo órgão ambiental competente, de esclarecimentos e dados

complementares subseqüentemente a audiência pública, nos casos em que tiver sido
realizada audiência, podendo a solicitação ser reiterada se os esclarecimentos e dados
complementares ainda se mostrarem insatisfatórios;

• Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico.
• Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

381. O órgão ambiental competente pode, se necessário, requerer procedimentos específicos
para licenças ambientais, levando em conta a natureza, características e peculiaridades da
atividade ou empreendimento.  O órgão também assegura a compatibilização do processo de
licenciamento com as etapas de planejamento, instalação e operação.

382. Em certas indústrias, como a química, o impacto potencial sobre o ambiente justifica uma
análise detalhada.  Incluem-se aí o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA).  A exigência dessas avaliações visando analisar o impacto ambiental do
projeto ficará a cargo do órgão ambiental competente.119

383. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas envolvidas em atividades potencialmente poluidoras
e/ou na extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos
para o meio ambiente e de minerais, produtos e subprodutos da fauna, flora ou pesca, são
obrigadas a se registrar no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais120 mantido pelo IBAMA.

b. O Processo

384. Esta seção identifica principalmente os procedimentos para obtenção de licença
ambiental no Estado de São Paulo e identifica a seguir as principais diferenças existentes no Rio
de Janeiro (vide Anexo 3 para modelos de formulários).  Contudo, deve-se observar que os
procedimentos são muito similares em ambos esses estados.  Os pedidos de licença ambiental

                                                
119 Esta exigência se baseia em diplomas legais diferentes, tais como a Constituição Federal, a Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente no. 6938/81, Resolução CONAMA no. 001/86 e Resolução CONAMA no.237/97
sobre licenciamento ambiental.
120 Portaria Normativa Federal no. 113/97 do IBAMA.
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são protocolados na CETESB em São Paulo (e na FEEMA no Rio de Janeiro), com as seguintes
exceções:

• Empreendimento situado em Área de Proteção de Mananciais na Região
Metropolitana de São Paulo, caso em que o pedido de licença é submetido ao DUSM;
ou

• Pedidos de licenças para atividades que, por lei, requerem EIA/RIMA ou forem
acompanhados de RAP serão diretamente protocolados no DAIA.

385. No caso de empreendimentos localizados em Unidades de Conservação ou Áreas de
Bacia Hidrográfica, o Órgão Ambiental Estadual enviará uma cópia do pedido à Unidade
Regional do DEPRN, e ambos os órgãos o examinarão concomitantemente, cada qual tomando
por referência seu próprio campo de especialização.  O DEPRN será responsável pelo envio do
pedido às instituições que administram a área em questão e pelo recebimento dos necessários
comentários das mesmas.

386. O primeiro passo para obtenção de licença prévia é a apresentação de comprovação da
publicação do pedido de Licença Prévia no Diário Oficial do Estado (DOE) e em jornal regional
ou local de grande circulação.  Seguem-se os documentos necessários à formalização do pedido
de LI, que devem ser apresentados em duas vias:

• planta de localização geo-referenciada em escala de 1:10.000 ou 1:50.000, indicando
áreas com vegetação e áreas de preservação permanente;

• planta de detalhe geo-referenciada da área objeto do pedido;
• relatório fotográfico das áreas com vegetação e áreas em situação de preservação

permanente;
• laudo técnico sobre medidas de proteção de vegetação tomando por referência

disposições regulatórias específicas;
• Memorial de Caracterização de Empreendimentos (MCE);
• Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA);
• Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura (CREA) dos responsáveis técnicos pelos projetos e por sua implantação;
• Certidão ou matrícula do Cartório de Registro de Imóveis ou anuência do proprietário

do solo onde se localizar o empreendimento;
• Certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura Municipal; e
• Comprovante do pagamento dos encargos relativos à licença e demais impostos

exigidos.

387. A CETESB ou a FEEMA dispensará o pedido da exigência de EIA ou então o enviará ao
DAIA para análise.  O DAIA também tem a opção de realizar sua análise:

• Com dispensa da exigência de EIA/RIMA, caso em que o pedido será devolvido à
CETESB para se dar continuidade ao processo de licenciamento; ou

• Sem dispensa da exigência de EIA/RIMA, caso em que o DAIA procederá à análise e
a SMA emitirá a licença Prévia ou indeferirá o pedido.  Subseqüentemente à análise, o
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pedido é enviado à CETESB para se dar andamento ao processo de licenciamento.  A
CETESB analisará o pedido e indeferi-lo-á ou emitirá a licença de Instalação (LI).

388. Os documentos necessários ao pedido de licença de operação/de funcionamento (LF) são:

• comprovação de registro na Secretaria da Fazenda Estadual;
• Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA dos responsáveis técnicos pela

execução do projeto submetido.

389. Subseqüentemente à fiscalização, a CETESB (ou a FEEMA) analisará o pedido e
indeferi-lo-á ou emitirá a licença de Operação/Funcionamento (LF).  A primeira licença de
Operação/Funcionamento é em geral provisória, tornando-se permanente apenas depois de um
ano de operação/funcionamento e constatação da existência de níveis aceitáveis de poluição.  Os
prazos médios para obtenção de licenças ambientais são:

• Licença prévia - 30-60 dias;
• Licença de instalação, mais exigências técnicas - 60 a 0 dias; e
• Licença de operação, mais condições a serem atendidas - 60 a 120 dias.

390. Os custos de obtenção de LP, LI e LF são similares em São Paulo e Rio de Janeiro (vide
tabela IV.2).  O custo de Licença de Instalação de qualquer tipo de sistema público de tratamento
ou disposição de resíduos ou de materiais sólidos, líquidos ou gasosos é igual a 0,5 por cento do
investimento em ativo imobilizado.  A tabela a seguir apresenta os custos de processamento de
licenças referentes a atividades industriais, que dependem de sua escala e potencial de poluição.
O custo da licença varia substancialmente, podendo chegar próximo de R 9.000,00 em casos
excepcionais.121

Tabela IV.2 Custos de Processamento de Licenças Ambientais para Atividades Industriais
(Valor em Unidades Fiscais de Referência - UFIR: 1 UFIR = 1,064 real (agosto de 2000))

Pequena Escala Média Escala Grande Escala

cenças
Potencial de Poluição

Es
ca

la
ex

ce
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io
na

lm
en

te
 g

ra
nd

e

rezível e
baixo

Médio Alto prezível e
baixo

Médio Alto rezível e
baixo

Médio Alto

LP 484 660 880 880 1188 1716 1804 2288 3652 6292
LI 1012 1364 2024 2200 2464 3696 4180 4356 7128 8800
LO 704 880 1400 1584 1760 2552 2508 3036 4048 5632

                                                
121 Deliberação CECA/CN no. 3587/96.
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391. Em relação a indústrias que requerem EIA, seguem-se os procedimentos padrão que o
empreendedor deve seguir:

• Relatório Ambiental Preliminar (RAP)
• Termo de Referência (TR)
• Reunião técnica informativa 122 durante o procedimento para análise do RAP.

392. Inicialmente, o empreendedor requer licença ambiental com base no RAP, segundo as
diretrizes da SMA. 123  No caso de o empreendimento ser fonte de poluição e estar sujeito a
licença da CETESB, 124 o pedido é enviado diretamente à CETESB, que o remete à SMA,
acompanhado de suas constatações preliminares.  Nos demais casos, o pedido é enviado
diretamente à SMA.

393. Subseqüentemente à publicação do pedido de licença, qualquer interessado poderá
apresentar comentários em forma escrita à SMA dentro de 30 dias a contar da data de
publicação.  As autoridades podem também requerer audiência pública dentro de 45 dias a partir
da data de publicação da decisão.  A seguir, a SMA, por intermédio do DAIA, analisa o RAP e
os comentários recebidos, podendo denegar o pedido de licença por razões legais ou técnicas,
requerer RIMA ou dispensar exigências ou requerer ou dispensar apresentação de RIMA.  Em
cada caso, a decisão e as razões fundamentando-a são publicadas, com informações detalhadas
sobre os comentários recebidos.

394. Quando for necessário RIMA, o requerente deve submeter um plano de trabalho.  O
interessado submete então o plano à SMA para que sejam elaborados o EIA e o RIMA.  O plano
especificará claramente a metodologia, o teor dos estudos necessários à avaliação de quaisquer
impactos ambientais resultantes do projeto, devendo-se também levar em consideração os
comentários escritos de qualquer interessado, bem como os manifestados durante a Audiência
Pública, caso seja realizada audiência.  O plano de trabalho deve ser apresentado dentro de 180
dias subseqüentemente à publicação da decisão exigindo apresentação do EIA e do RIMA.

395. Com base na análise do plano de trabalho, do RAP e demais informações incluídos no
pedido, o DAIA define o Termo de Referência (TR), estabelecendo o prazo final para elaboração
do EIA e do RIMA, e publicando sua decisão.  O DAIA ouve o CONSEMA antes de elaborar o
TR, sempre que o CONSEMA solicitar análise do TR em razão da magnitude e complexidade
dos impactos ambientais do empreendimento em questão.

396. O requerente apresenta o EIA e o RIMA à SMA, atendendo o estipulado no TR e
observando o prazo estabelecido.  Subseqüentemente ao recebimento do EIA e do RIMA, o
DAIA publica aviso na imprensa local anunciando a abertura do prazo de 45 dias para
requerimento de Audiência Pública.125  A análise do EIA e do RIMA leva em conta as
contribuições escritas dos interessados - quer submetidas diretamente às autoridades, quer
manifestadas durante Audiência Pública - bem como quaisquer informações complementares

                                                
122 Resolução SMA no. 11/98.
123 Art. 2, Resolução CONAMA no. 1/86.
124 Decreto no. 7.468/76.
125 Conforme previsto na Resolução CONAMA no. 9/87 e na Resolução CONSEMA no.50/92.



142

solicitadas.  Subseqüentemente à análise, o DAIA emite relatório sobre a qualidade técnica do
EIA e do RIMA, declarando se eles demonstraram a viabilidade ambiental do empreendimento
em questão e sugerindo condições para as diferentes fases do processo de licenciamento.

397. Subseqüentemente à publicação do sumário do relatório do DAIA, a Secretaria Executiva
da Comissão Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA em São Paulo ou CECA no Rio de
Janeiro) envia o RIMA à Câmara Técnica, que analisará o empreendimento em questão, ouvindo,
para esse fim, o interessado, os peritos técnicos envolvidos nos procedimentos e quaisquer outros
terceiros interessados.

398. Por ocasião da conclusão da análise, a Câmara Técnica emite seu parecer sobre o
deferimento ou indeferimento do empreendimento, parecer a seguir remetido à Comissão
Estadual do Meio Ambiente para exame em sessão plenária por intermédio de sua Secretaria
Executiva.  A Comissão Estadual do Meio Ambiente examina o parecer da Câmara Técnica em
sessão plenária, e o aprova nas condições nas quais foi apresentado ou o modifica, ou o indefere
reservando para si a deliberação final.  No caso de a Comissão Estadual do Meio Ambiente
examinar e aprovar o empreendimento, a Licença Prévia (LP) é emitida com prazo de validade
determinado.

399. Subseqüentemente à solicitação de licença de instalação, o DAIA emite Relatório
Técnico atestando o cumprimento das exigências estipuladas quando da aprovação do
empreendimento em questão, sendo uma cópia da aprovação enviada à Secretaria Executiva do
CONSEMA, que sempre pode emitir pronunciamento.  Com base no Relatório Técnico, a SMA
emite a licença de Instalação com prazo de validade determinado.  Os mesmos procedimentos
estabelecidos acima são também adotados na emissão de licença de Operação/de Funcionamento
(LO ou LF).

400. O EIA/RIMA são levados a cabo pelo empreendedor com base em diretrizes específicas
estabelecidas nos termos de referência.  O EIA pode levar três meses, no caso de projeto de
pequeno porte, ou dois anos ou mais, no caso de projeto de grande porte.  A Figura IV.10
apresenta uma visão geral do processo de licenciamento ambiental no estado de São Paulo.
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Figure IV.10 Environmental Licensing in the States of São Paulo and Rio de Janeiro
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5. Análise

401. O licenciamento ambiental aplica-se a atividades industriais, agrícolas e públicas, sendo
disciplinado por Leis e Regulamentos Federais e Estaduais, mas executado principalmente pelos estados,
com perspectiva de maior participação dos municípios no futuro.  Entre as razões desta transferência de
responsabilidades há o aumento da responsabilidade atualmente atribuída aos governos municipais e sua
capacidade de auferir receita com a emissão de licenças e também com multas.

402. Em sua Resolução no. 237/97, o CONAMA, o órgão normativo federal, define as normas de
padronização de certos aspectos do licenciamento ambiental.  Uma dessas normas prevê licenciamento
em apenas um único nível administrativo, especificando que as atividades podem ser licenciadas pelo
órgão federal, pelo estado ou pelo município, dependendo da localização.  Essa norma tem por objetivo
eliminar a necessidade de mais de um nível administrativo de licenciamento ambiental por projeto.

403. Em São Paulo, os órgãos estaduais são a CETESB e CPRN.  A CPRN tem três departamentos:
DEPRN, DUSM e DAIA.  Em casos complexos, estudos paralelos do mesmo pedido de licença têm de
ser realizados por esses três departamentos, por vezes empregando-se métodos diferentes, dessa forma
retardando e complicando o andamento do pedido.  O principal problema é o tempo necessário à obtenção
de todas as licenças, em São Paulo devido à falta de plena integração dos vários departamentos da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente pertinente e a CETESB, e no Rio de Janeiro devido à falta de
técnicos na FEEMA.

404. Embora órgãos federais e estaduais administrem o atual sistema de proteção ambiental no Brasil,
os municípios estão buscando desempenhar um papel maior no licenciamento ambiental.  No município
do Rio de Janeiro, a Secretaria do Meio Ambiente Municipal (SMAC) estabeleceu um convênio com a
Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), segundo o qual os alvarás de construção emitidos pela SMU
requerem aprovação anterior da SMAC.  Isso significa que também pode ser necessário que os
investidores se comuniquem com a SMAC e requeiram licenças a esse órgão, quando necessário.  No
futuro, a SMAC espera intervir em outras áreas de licenciamento ambiental atualmente a cargo da
FEEMA.

405. Os municípios estão ademais tomando medidas para intensificar seu papel no processo de
autorização ambiental.  Porém, isto está criando confusão entre os investidores em alguns casos e também
aumentando o número de licenças e alvarás, bem como de órgãos com os quais o investidor tem de tratar.
Os seguintes empreendimentos ou tipos de atividades precisam ser analisados pela Secretaria do Meio
Ambiente Municipal para que então a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) aprecie a emissão de
alvará de construção:126

• Indústria I: uso industrial com característica nociva, perigosa ou incômoda;
• Indústria II: uso industrial que produza ruído, congestionamento de tráfego ou risco,

mas que por suas dimensões ou características não constitua ameaça ou prejuízos a
áreas vizinhas, por fogo, fumaça, fuligem, calor, poeira, odores ou trepidação
demasiados;

• Indústria extrativa de fontes minerais;
                                                
126 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, criada em 1994, é o órgão central do Sistema de Gestão Ambiental
Municipal.  Esse sistema consiste do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que, por sua vez, inclui entre outros,
membros da Prefeitura Municipal, sociedade Civil e Fundo de Preservação Ambiental.
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• Laboratórios químico-farmacêuticos;
• Tinturaria;
• Complexos industriais, distritos industriais;
• Aeroportos;
• Marinas, piers e outras instalações de apoio náutico;
• Estaleiros, portos e terminais de minério, petróleo e químicos;
• Subestação de energia elétrica.

406. Se esse processo de transferência de responsabilidades não for bem planejado e
transparente, poderá dificultar o processo de autorização ambiental sujeitando os investidores a
licenciamento ambiental duplo.  Contudo, há planos de contratos de licenciamento e inspeção
nos termos de convênios entre departamentos estaduais e municípios, por meio dos quais certas
responsabilidades serão transferidas aos municípios de forma que possam licenciar
empreendimentos locais de menor porte.

407. O principal problema reiterado pelos investidores são os longos prazos necessários à
obtenção de licenças ambientais.  Como se vê na Tabela a seguir, que compara o prazo
necessário à obtenção de licenças ambientais em São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa (Portugal),
todo o processo de autorização ambiental pode levar de seis meses a um ano a mais no Brasil em
comparação com Portugal (vide Quadro IV.6).

Tabela IV.3 Tempo médio necessário à obtenção de licenças ambientais (dias)

APL LP LI LF RAP EIA/RIMA
CETESB – São Paulo 15-30 30-60 60-90 60-120 90 90-360
FEEMA-Rio de Janeiro - 30-60 60-120 90-180 180 180-360
DRLVT- Lisboa - - 90 90 - 180

6. Recomendações

408. Os esforços do Governo para racionalizar e integrar os sistemas ambientais nacionais são um
importante passo para a modernização do sistema de autorização ambiental (o Quadro IV.7 apresenta
princípios da melhor prática do processo de EIA da Associação Internacional de Avaliação de Impacto).
O Governo está trabalhando com o Banco Mundial num Projeto Ambiental Nacional que visa melhorar a
eficiência de instituições ambientais nos níveis federal, estadual e municipal.  Ao agir dessa forma, o
governo, em cooperação com os Estados, poderia considerar as seguintes recomendações para melhoria
dos procedimentos do ponto de vista dos investidores:

Curto prazo:

409. Deixar claros os papéis e responsabilidades dos órgãos federais, estaduais e municipais.  O
governo deve deixar claros os respectivos papéis de todos os seus diferentes órgãos encarregados do
controle e proteção ambientais, passando a responsabilidade pelos atos praticados ao nível municipal.  Os
pedidos para obtenção de licenças ambientais, licença de instalação (LI) e licença de funcionamento (LF)
poderiam ser reunidos num único pedido.  Neste caso, o pedido de licença de instalação,
subseqüentemente à inspeção final solicitada pelo empreendedor, tornar-se-ia a licença final.
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410. Apoio a novas iniciativas, tais como parcerias entre o setor público e o privado para
administração ambiental e instrumentos econômicos.  A atual capacidade de licenciamento da FEEMA é
inadequada em vista da grande fila de espera para processamento de pedidos de licença.  Uma das
maneiras de esse órgão recuperar sua capacidade seria a terceirização, ou seja, contratar empresas ou
peritos ambientais qualificados, que se incumbiriam de parte das atividades de licenciamento atualmente a
cargo do pessoal da FEEMA.

411. Incentivo a parques industriais por meio de procedimentos de autorização ambiental
racionais.  Incentivar mais distritos e parques industriais poderia ser uma maneira de facilitar e
racionalizar o processo de investimentos.  Por exemplo, em distritos industriais administrados pela
CODIN, a empresa que desejar fixar-se ali obtém a Licença Prévia (LP) da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente quase imediatamente, podendo obter as demais licenças ambientais com maior facilidade.  É
mais rápido obter a Licença Prévia, LP, e a Licença de Instalação, LI, pois o distrito industrial ou parque
industrial já recebeu licença da autoridade Ambiental.  O processo de autorização de localização em
Portugal e seus vínculos com a autorização ambiental, apresentados no quadro que se segue, pode
fornecer um exemplo de racionalização do processo de autorização ambiental.

Longo prazo:

412. Fortalecimento das instituições ambientais , em especial nos níveis estadual e municipal.  Isto
favorecerá a plena integração dos serviços do IBAMA, FEEMA, CETESB e dos Departamentos da
Secretaria do Meio Ambiente Municipal (SMA) envolvidos no processo de licenciamento ambiental.

Quadro IV. 6 Autorização de Localização em Portugal

Em Portugal, o pedido de autorização de localização é submetido à Comissão de
Coordenação Regional ou à Prefeitura Municipal se houver plano urbanístico de pormenor.

Caso esse plano não exista, o pedido de autorização de localização é submetido à Comissão
de Coordenação Regional, que consulta o Ministério do Meio Ambiente em busca de
parecer prévio, que é vinculante.  Concedida a autorização, é emitida certidão de
autorização de localização, permitindo ao empreendedor dar início ao processo de
licenciamento de seu estabelecimento.

O licenciamento de estabelecimentos é coordenado por uma única autoridade de
licenciamento,127 a única instituição com a qual o empreendedor tem de tratar.  Ela recebe
pedidos de licenciamento industrial e envia cópia dos documentos de pedido ao Ministério
do Meio Ambiente para licenciamento ambiental.  Uma vez obtido parecer vinculante do
Ministério do Meio Ambiente, a instituição de licenciamento emite seu próprio parecer, e
com base nesse parecer, e após consulta a outras entidades, emite a Licença de Instalação.
Subseqüentemente à conclusão das obras, a mesma instituição, após análise conjunta com
todos os demais órgãos consultados, emite a Autorização de Laboração.

                                                
127 Em Lisboa, o órgão de licenciamento de atividades industriais é a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(DRLVT) do Ministério da Economia.
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Quadro IV.7 Princípios de Melhor Prática de Estudo de Impacto Ambiental (EIA)*

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pode ser definido como o processo de identificação,
avaliação e mitigação dos efeitos biofísicos, sociais e demais efeitos relevantes de
propostas de desenvolvimento antes que sejam tomadas decisões importantes e assumidos
compromissos.

Objetivos do EIA:
• Assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e

incorporadas ao processo de tomada de decisões sobre desenvolvimento
• Prever e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos biofísicos, sociais e

demais efeitos relevantes de propostas de desenvolvimento
• Proteger a produtividade e capacidade de sistemas naturais e os processos

ecológicos mantenedores de suas funções; e
• Promover desenvolvimento sustentável e otimizar o uso de recursos e oportunidades

de administração

Há dois grupos de princípios no tocante ao EIA: o Básico e o Operacional.  O Princípio
Básico aplica-se a todas as fases do EIA; aplica-se também à Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) de políticas, planos e programas.  A relação de Princípios Básicos deve
ser aplicada como um pacote único, reconhecendo-se que os Princípios incluídos são
interdependentes, podendo, em alguns casos, entrar em conflito (por exemplo, rigor e
eficiência).  Quando da aplicação dos Princípios, é crucial uma abordagem equilibrada de
forma a assegurar que o estudo de impacto ambiental atenda seu propósito e seja realizado
segundo padrões internacionalmente aceitos.  Dessa forma, o EIA produz tanto análises
completas como os meios para conciliação de princípios aparentemente contraditórios.

Relação de Princípios Básicos

Propósito - o processo deve informar as decisões tomadas e resultar em níveis apropriados
de proteção ambiental e bem-estar comunitário.
Rigor – o processo deve empregar a ciência “mais viável,” com uso de metodologias e
técnicas apropriadas ao tratamento dos problemas que estiverem sendo investigados.
Praticidade - o processo deve produzir informações e resultados que auxiliem a solução do
problema e que sejam aceitáveis aos proponentes e possam ser por eles implementados.
Relevância - o processo deve fornecer informações suficientes, confiáveis e utilizáveis para
o planejamento do desenvolvimento e tomada de decisões.
Eficiência em termos de Custo - o processo deve lograr os objetivos do EIA dentro dos
limites das informações, prazo, recursos e metodologia disponíveis.
Eficiência - o processo deve impor aos proponentes e participantes encargos de custo
mínimos em termos de tempo e recursos, compatíveis com o atendimento das exigências e
objetivos aceitos do EIA.
Concentração - o processo deve se concentrar em efeitos ambientais significativos e
questões-chave, ou seja, os aspectos que precisam ser levados em consideração na tomada
de decisões.
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Quadro II.7 – continua na próxima página

Adaptabilidade - o processo deve adaptar-se às realidades, questões e circunstâncias das
propostas analisadas sem comprometer a integridade do processo, deve, ademais, ser
iterativo, incorporando lições aprendidas ao longo do ciclo de vida da proposta.
Participação - o processo deve propiciar oportunidades apropriadas para informar e
envolver os públicos interessados e afetados, devendo as contribuições e preocupações
desses ser explicitamente tratadas na documentação e tomada de decisões.
Interdisciplinaridade - o processo deve assegurar o emprego das técnicas e peritos
apropriados das disciplinas biofísicas e socioeconômicas pertinentes, com uso, também, de
conhecimentos tradicionais, conforme conveniente.
Credibilidade - o processo deve ser levado a cabo com profissionalismo, rigor, isonomia,
objetividade, imparcialidade e equilíbrio, e ser objeto de checagem e verificação
independentes.
Integração - o processo deve incluir a inter-relação de aspectos sociais, econômicos e
biofísicos.
Transparência - o processo deve ter exigências claras e de fácil compreensão quanto ao
teor do EIA, assegurar acesso do público a informações, identificar os fatores que precisam
ser levados em conta na tomada de decisões e reconhecer limitações e dificuldades.
Sistematicidade - o processo deve resultar na consideração total de todas as informações
pertinentes ao ambiente afetado, de alternativas propostas e respectivos impactos, e das
medidas necessárias à monitoração e investigação de efeitos residuais.

Relação de Princípios Operacionais

Os Princípios Operacionais descrevem como os princípios básicos devem ser aplicados às
principais etapas e atividades específicas do processo de estudo de impacto ambiental, por
exemplo, seleção, busca, identificação de impactos e avaliação de alternativas.  Também se
prevê o desenvolvimento de níveis subseqüentes de Princípios, por exemplo, princípios de
estudo de impacto “específicos a determinada atividade,” “segundo o estado-da-arte” e de
“próxima geração”.  Porém, seu desenvolvimento constituiria um esforço separado,
baseado nos Princípios Básicos e Operacionais apresentados abaixo e ampliando-os.

O processo do EIA deve ser aplicado:

• O quanto antes for possível na tomada de decisões e ao longo do ciclo de vida da
atividade proposta;

• A todas as propostas de desenvolvimento que possam acarretar efeitos
potencialmente significativos;

• A impactos biofísicos e fatores socioeconômicos relevantes, incluindo os relativos a
saúde, cultura, sexo, estilo de vida, idade e efeitos cumulativos compatíveis com o
conceito e princípios de desenvolvimento sustentável;

• Com o fim de propiciar a participação e contribuição de comunidades e setores
afetados por uma proposta, bem como do público interessado;

• Segundo medidas e atividades acordadas internacionalmente.
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Quadro II.7 – continua na próxima página

Especificamente, o processo do EIA deve propiciar:

Seleção - determinar se uma proposta deve ou não ser objeto de EIA e, se for esse o caso,
em que nível de detalhamento.
Busca - identificar as questões e impactos que provavelmente serão importantes e
estabelecer termos de referência para o EIA.
Exame de alternativas - estabelecer a opção preferida ou sensata e propícia em termos
ambientais para se lograr os objetivos da proposta.
Análise de impacto - identificar e prever os prováveis efeitos ambientais, sociais e demais
efeitos correlatos da proposta.
Mitigação e administração de impacto - estabelecer as medidas necessárias para evitar,
minimizar ou compensar impactos adversos previstos e, quando conveniente, incorpora-las
a um sistema de plano de administração ambiental.
Avaliação de importância - determinar a importância relativa e aceitabilidade de impactos
residuais (ou seja, impactos que não possam ser mitigados).
Elaboração de declaração de impacto ambiental (DIA) ou relatório – documentar de forma
clara e imparcial o impacto da proposta, as medidas propostas para mitigação, a
importância dos efeitos e as preocupações do público e comunidades interessados afetados
pela proposta.
Análise da DIA - determinar se o relatório atende seus termos de referência, fornece
avaliação satisfatória da(s) proposta(s) e contém as informações necessárias à tomada de
decisões.
Tomada de decisões - aprovar ou rejeitar a proposta e estabelecer os termos e condições de
sua implementação.
Acompanhamento - assegurar o atendimento dos termos e condições de aprovação,
monitorar os impactos de desenvolvimento e a eficácia de medidas de mitigação, fortalecer
futuros pedidos de DIA e medidas de mitigação e, quando necessário, realizar auditoria
ambiental e avaliação de processo para otimizar a administração ambiental.
*Fonte: International Association for Impact Assessment (EUA) e Institute of Environmental
Assessment (Reino Unido).
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CAPÍTULO V

ASPECTO OPERACIONAL

A. O Regime Tributário de Pessoas Jurídicas no Brasil

413. Esta seção analisa o regime tributário de pessoas jurídicas e as exigências de reporte no
Brasil referentes a impostos diretos e indiretos.  Esta seção concentra-se nos principais
componentes do sistema tributário que afetam os investidores, incluindo imposto sobre pessoas
jurídicas, contribuições sociais, imposto sobre valor agregado (IVA) e demais impostos indiretos.
Aponta também, quando as há, diferenças entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, bem
como respectivos municípios quanto aos procedimentos relativos a tributação e declaração de
impostos.

1. Visão Geral

414. Os princípios que norteiam o sistema tributário brasileiro em matéria de renda estão
precipuamente definidos na Constituição Federal, sendo administrados por legislação federal,
estadual e municipal (para sumário de tipos de imposto, vide Tabela IV.1).  A competência para
instituir e cobrar tributos é compartilhada pela União, Governos Estaduais, Distrito Federal e
Municípios, sendo controlada de forma rigorosa pela Constituição Federal (CF) e pelo Código
Tributário Nacional (CTN).  Além do imposto de renda, há outros impostos, tais como o IVA de
nível estadual (ICMS), imposto de importação/exportação (II), o IVA de nível federal (IPI) e os
impostos sobre serviço municipais (ISS).

415. A expressão tributos inclui impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições
sociais e empréstimos compulsórios.  Impostos de diferentes classes são devidos à União,
Governo Estadual, ao Distrito Federal e aos Municípios.  Qualquer desses governos pode
instituir taxas e contribuição de melhoria.  As taxas são cobradas tomando-se por referência
poder de polícia ou o uso efetivo ou potencial de serviços públicos pelo contribuinte.  A
contribuição de melhoria é cobrada aos proprietários de qualquer imóvel cujo valor tiver
aumentado em conseqüência de obras públicas.  A União pode, ademais, instituir contribuições
previdenciárias.

416. Segundo o princípio de isonomia da Constituição, a União não pode criar um imposto
que não seja uniforme em todo o país, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
podem criar nenhum diferencial de imposto sobre bens em virtude de seu país de origem ou
destino, tampouco lhes é facultado criar qualquer restrição à circulação de pessoas ou bens (visto
que os formulários para declaração estão disponíveis e podem ser entregues on-line e em CDs,
esta seção não procurou fornecer cópias desses formulários nos Anexos).
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Tabela V.1 Visão Geral dos Impostos no Brasil

Imposto Base de Cálculo Alíquota

Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ

Lucro real 15%
10% se lucro >

R240.000,00
Contribuição Social sobre o
Lucro (CSL)

Lucro líquido ajustado 9%

Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (COFINS)

Faturamento bruto 3%

Programa de integração social
(PIS)

Faturamento bruto 0,65%

Imposto Retido na Fonte rendimentos e ganhos de capital auferidos
por não-residentes no Brasil

15% ou 25%

Imposto sobre Produtos
Industrializados Federal (IPI)

preço de venda por ocasião da saída do
estabelecimento industrial ou importação

variável com base na
classificação do produto

Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços Estadual
(ICMS)

preço de venda por ocasião da saída do
estabelecimento, importação, e prestação
de serviços de transporte, fornecimento de
energia e de telefonia

7% to 33%

Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza municipal
(ISS)

o preço faturado 0,25% to 10%

Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF)

investimentos em títulos e valores
mobiliários

operações de câmbio para ingresso de
moeda estrangeira destinada a
investimentos em fundos de renda fixa,
operações interbancárias realizadas entre
instituições financeiras fora do país e
bancos autorizados a operar em câmbio no
Brasil

operações de câmbio destinadas ao
cumprimento das obrigações de
administradoras de cartão de crédito
resultantes da aquisição de bens e serviços
fora do país por seus associados.

Atualmente 0%

Atualmente 0%

2,5%

Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira
(CPMF)

operações financeiras entre pessoas físicas e
pessoas jurídicas

0,30%
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2. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)

417. O Regulamento do Imposto de Renda de 1999 é o principal diploma legal que disciplina
o regime tributário das pessoas jurídicas em matéria de renda.  O imposto de renda é instituído
exclusivamente pela União.  É devido por pessoas físicas ou pessoas jurídicas residentes ou
sediadas no Brasil, bem como por filiais de empresas estrangeiras autorizadas a operar no Brasil,
incidindo sobre rendimentos provenientes de operações realizadas no Brasil.  As pessoas
jurídicas brasileiras estão sujeitas a tributação sobre lucros auferidos em todo o mundo, o que
significa que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos fora do país estão sujeitos a
tributação no Brasil.

418. O imposto de renda de pessoa jurídica é cobrado à alíquota de 15% sobre o lucro real
contabilizado (ajustado por acréscimos, exclusões e compensações estabelecidos na legislação
tributária) apurado no encerramento de cada ano-base.  A parcela do lucro real anual superior a R
240.000,00 ficará sujeita a adicional de imposto de 10%.128  Este limite será rateado (R20.000,00
ao mês) quando o período de apuração de imposto for menor do que 12 meses.  Nesta
perspectiva, a alíquota de imposto de pessoa jurídica referente a empresas com lucro real de
R240.000,00 ou mais é 25%.

419. O lucro real é tributado com base no lucro líquido apurado em cada ano-base conforme
definição contida na Lei 9249/95 e legislação comercial pertinente.  Para fins de cálculo desse
lucro, as despesas e custos efetiva e necessariamente incorridos podem ser deduzidos do lucro
líquido proveniente das atividades principais da empresa e de quaisquer atividades incidentais.
No entanto, há certas limitações às deduções.  Por exemplo, royalties pelo uso de marcas e
patentes, bem como taxas referentes a assistência técnica, científica, administrativa ou assistência
similar quando pagos por filial estrangeira situada no Brasil à sua controladora sediada fora do
país, e reservas não exigidas por lei ou que excederem do limite previsto não são dedutíveis.

420. Existem, ademais, certos itens considerados não tributáveis na apuração do lucro real
contábil da empresa.  Por exemplo, quaisquer lucros recebidos de outras empresas, qualquer ágio
pago na subscrição das próprias ações da empresa e outros itens expressamente autorizados pela
legislação fiscal.

421. Existem certos tetos em relação a compensação de prejuízo.  Os lucros líquidos ajustados
por meio de acréscimos e exclusões podem somente ser reduzidos em 30%129 pelos prejuízos
operacionais do exercício anterior, podendo ser compensados apenas com lucros similares.

422. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica pode ser calculado sobre lucros efetivos, lucros
presumidos ou lucros arbitrados.130  A tributação dos lucros efetivos incide sobre pessoas
jurídicas:

                                                
128 Lei 9249/95, art. 3 e Lei 9430/96, art. 2.
129 Lei 9065/95, art. 15 e RIR/99, art. 510.
130 Lei 9718/98, art. 14 e RIR/99, art. 246.
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• cujo lucro total no ano-calendário anterior ultrapassar o limite de R 240.000,00 ou for
proporcional ao número de meses do período, caso menor do que 12 meses;

• que se dediquem a atividades próprias de bancos comerciais, bancos de investimento,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento
e investimento; sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados,
empresas de capitalização e entidades de previdência privada aberta;

• que auferirem lucros, receitas ou ganhos de capital fora do país;
• qualificadas para receber benefícios fiscais (redução ou isenção de imposto)

autorizados pela legislação fiscal;
• que durante o ano-calendário tiverem efetuado pagamentos estimados mensais 131; e
• que se dediquem à prestação cumulativa e contínua de serviços relacionados a

assessoria creditícia e mercadológica, gestão de crédito, seleção e administração de
risco, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

423. As pessoas jurídicas que auferirem receita bruta total igual ou inferior a R24.000.000,00
no ano-calendário anterior podem optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido.132  Neste caso, o lucro real será apurado com base em porcentagem presumida (que
varia de acordo com a atividade da pessoa jurídica) do faturamento bruto da empresa.  As
seguintes alíquotas imputadas aplicam-se às atividades abaixo:

• 1,6% sobre a revenda de petróleo e álcool etílico carburante e gás natural para fins de
consumo;

• 16% sobre serviços de transporte, com exceção de serviços de carga (8%);
• 32% sobre serviços em geral; e
• 8% para outros.

424. Em princípio, as pessoas jurídicas apurarão seus lucros efetivos em 31 de dezembro de
cada ano-calendário, sem prejuízo dos recolhimentos mensais de imposto.  As pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de tributação com base no lucro presumido, lucro arbitrado ou lucro efetivo
trimestral apuram sua base de cálculo trimestralmente.

425. A Lei no. 8137 de 27 de dezembro de 1990 define crimes contra políticas fiscais e
econômicas e relações com o consumidor, e dá outras disposições, incluindo penas pecuniárias,
bem como detenção e reclusão.  Porém, estas últimas podem ser convertidas em multas, em
alguns casos.  Os impostos e contribuições federais estão sujeitos a multa moratória de 0,33%
por dia de inadimplemento até o máximo de 20%, caso não sejam pagos tempestivamente
conforme estabelecido em leis específicas.133  Os juros de mora incidem sobre impostos e
contribuições vencidos, à alíquota equivalente à taxa do SELIC 134 (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia), a contar do primeiro dia do mês depois do vencimento até o mês anterior
                                                
131 Lei 9430/96, art. 2.
132 Lei 9718/98, art. 13 e RIR/99, art. 516 e 518.
133 Lei 9430/96, art. 61 e RIR/99, art. 950.
134 16,5% em agosto de 2000.
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ao pagamento efetivo mais 1% em relação ao mês de vencimento.

426. A Lei 9959/00 estabelece que, a partir de 2001, os ganhos líquidos auferidos em
operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, assemelhadas e no mercado
de balcão ficarão sujeitos ao mesmo imposto de retenção à alíquota aplicável aos rendimentos
fixos, que é de 20%.  A partir de 2002, os ganhos líquidos auferidos em mercados à vista e de
mercadorias e em fundos de investimento mencionados no § 6 do art. 28 da Lei 9532/97,
atualmente de 10%, também ficarão sujeitos ao mesmo imposto de retenção à alíquota aplicável
aos rendimentos fixos.  Em relação a pessoas jurídicas em geral, o imposto de renda na fonte é
considerado adiantamento do imposto devido no encerramento do ano-base.  Para pessoas
isentas, o imposto de renda na fonte é considerado tributação definitiva.

3. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSL)

427. O art. 10 da Lei no. 9.249/95 define a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSL).  O
propósito da Contribuição Social é prover recursos a programas sociais e previdenciários.  É
paga em acréscimo ao imposto de renda de pessoa jurídica.  Sua base de cálculo é bem similar à
do imposto de renda e é cobrada à alíquota de 9%135 com base na receita em âmbito mundial,
sendo o lucro líquido ajustado por meio dos acréscimos, exclusões e compensação previstos na
legislação fiscal.  Em virtude de sua grande semelhança com o imposto de renda, a CSL pode ser
considerada, do ponto de vista econômico, sobretaxa de imposto de renda.  Nesta perspectiva, a
alíquota total de imposto de pessoa jurídica gira em torno de 34% no Brasil.

428. Os lucros, receitas e ganhos de capital auferidos fora do país por empresas brasileiras
também estão sujeitos à cobrança da CSL.  A base de cálculo pode ser reduzida por meio da
compensação de prejuízos fiscais incorridos de exercícios passados, até 30%.  Não há prazo para
compensação dessa base de cálculo negativa.  O período de apuração é mensal e o prazo e
sistema de pagamento são idênticos aos do imposto de renda de pessoa jurídica.

4. Imposto Retido na Fonte (IRF)

429. Os lucros e ganhos de capital pagos, entregues, creditados, empregados ou remetidos a
pessoa não-residente estão sujeitos a IRF à alíquota de 15%.  A legislação fiscal estabelece certos
casos específicos nos quais a referida alíquota é diferente.  Os lucros e dividendos de fontes
brasileiras distribuídos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas não ficarão sujeitos a imposto de
renda retido na fonte nem integrarão de resto a base de imposto de renda da pessoa jurídica ou
pessoa física beneficiária residente dentro ou fora do Brasil.136  Ou seja, os dividendos e lucros
gerados a partir de 1º de janeiro de 1996 pagos por pessoas jurídicas brasileiras a beneficiários
localizados no Brasil e fora do Brasil são isentos de imposto.

                                                
135 Em 1º de janeiro de 1999, a CSL devida por instituições financeiras foi reduzida de 18% para 8% e, em
conseqüência, todas as empresas passaram a pagar a CSL à alíquota de 8%.  Excepcionalmente, de 1º de fevereiro de
2000 a 31 de dezembro de 2002, a alíquota da CSL aplicável a todas as empresas (inclusive instituições financeiras)
aumentou para 9%.  Depois desse período, a alíquota da CSL voltará, em princípio, a ser de 8%.  Este é apenas um
exemplo da complexidade do sistema fiscal, conseqüência de alterações contínuas de alíquotas e legislação.
136 Lei 9249/95, art. 10, RIR/99 art. 383 e RIR/99, art. 659.



155

430. Os pagamentos de royalties referentes a marcas, patentes ou direitos autorais estão em
geral sujeitos a IRF à alíquota de 25%.137  Os juros, descontos ou outras despesas não
relacionadas a serviços estão sujeitos a IRF à alíquota de 15%.

431. Os pagamentos de serviços (com ou sem transferência de tecnologia) estão sujeitos a IRF
à alíquota de 25%.  A existência de Tratado Para Evitar Dupla Tributação com o país ao qual se
destina o pagamento (por exemplo, Canadá, França, Alemanha, Japão, Países Baixos, entre
outros) poderá reduzir a alíquota de IRF aplicável a serviços envolvendo transferência de
tecnologia.

432. A regulamentação fiscal brasileira não estabelece tratamento fiscal específico para
pagamentos efetuados por empresa brasileira a franqueador.  Existem alíquotas diferentes
aplicáveis a cada tipo específico de pagamento a ser efetuado.  Cada tipo diferente de
remuneração (royalties, serviços, etc.), estabelecido no contrato de franquia, está sujeito a
tratamento fiscal independente.

433. Se o beneficiário dos ganhos situar-se em país que não tributa a renda, ou se for cobrado
imposto de renda a alíquota inferior a 20%, a remessa, pagamento, crédito, emprego ou entrega
de rendimentos de qualquer tipo estarão sujeitos a IRF à alíquota de 25%.138

434. A dedutibilidade de pagamentos de royalty referente a marcas e patentes é aplicável
apenas se a marca ou patente estiver registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) e a empresa estiver registrada no Banco Central (vide Capítulos III e V).  A legislação
fiscal brasileira estabelece que as deduções relativas a despesa com royalties e marcas limitam-se
a 5% da receita líquida da empresa relacionada aos royalties.  Essa porcentagem pode variar de
1% a 5% com base na atividade da empresa em questão.  Esses limites são também aplicáveis a
contratos de franquia.

5. Preços de Transferência

435. As normas sobre Preços de Transferência foram introduzidas na legislação brasileira pela
Lei no. 9430 em 27 de dezembro de 1996.  Operações de importação, custos, despesas e
encargos relacionados a bens, serviços e direitos, contidos em documentos de importação ou
aquisição, nas operações efetuadas com empresa vinculada somente serão dedutíveis na apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSL até valor que não exceda do preço estabelecido por um dos
métodos seguintes:

• Método dos Preços Independentes Comparados: definido como a média de preço de
bens, serviços e direitos, idênticos ou similares, determinado no mercado brasileiro ou

                                                
137 Medida Provisória 2.062-61/00, art. 3º, § 1º.  Há discussões relativas à aplicação da alíquota de 25% do IRF
sobre direitos autorais.  Foi criada recentemente uma nova Contribuição Social de Interferência Econômica que
poderá afetar a utilização de Tratados para Evitar Dupla Tributação visando reduzir a alíquota do IRF de 25% para
15%.  Segundo este regulamento, mesmo no caso de existir Tratado para Evitar Dupla Tributação, há risco de a
alíquota do IRF ser de 25%.
138 Lei 9430/96, art. 10º e RIR/99 art. 245.



156

nos mercados de outros países, para operações de compra e venda, em condições de
pagamento similares;

• Método do Preço de Revenda menos Lucro: definido como a média dos preços de
revenda de bens ou direitos, diminuídos: (a) de quaisquer descontos incondicionais
concedidos; (b) de quaisquer impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; (c)
de quaisquer comissões e corretagens pagas; e (d) de margem de lucro de 20% a 60%,
calculada sobre o preço de revenda; ou

• Método de Custo de Produção mais Lucro: definido como o custo médio de produção
de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país onde tiverem sido
originalmente produzidos, acrescidos de quaisquer impostos e taxas cobrados pelo
referido país na exportação e de margem de lucro de 20%, calculada sobre o custo
apurado.

436. Na determinação dos preços e custos médios definidos pelos métodos supracitados, as
médias a serem usadas devem levar em conta os preços de mercado praticados e os custos
incorridos no decorrer de todo o período de apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Ademais, serão aceitas margens de discrepância de até 5% entre os valores apurados e os
efetivamente praticados.

437. As receitas auferidas em operações de exportação com pessoas físicas ou jurídicas
vinculadas residentes ou domiciliadas fora do Brasil estão sujeitas a arbitragem se o preço de
venda médio de bens, serviços ou direitos, nessa operação de exportação for menor do que 90%
do preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos no mercado brasileiro
sob condições de pagamento similares.139  Se o preço de venda da operação de exportação for
inferior ao limite de 90% mencionado acima, a receita das exportações é apurada pelos métodos
seguintes:

• Preço de Venda Médio nas Exportações: o preço de venda médio de exportações
praticado por aquela empresa, para outros clientes, ou por qualquer outro exportador
local de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período no
qual estiver sendo apurada a base do cálculo de imposto de renda e sob condições de
pagamento similares;

• Preço de Venda Médio por Atacado no País de Destino Diminuído do Lucro: preço de
venda médio de bens, idênticos ou similares, praticado no mercado atacadista do país
de destino, sob condições de pagamento similares, menos quaisquer tributos incluídos
em seus preços e cobrados no país, e menos margem de lucro de quinze por cento
sobre o preço de venda por atacado;

• Preço de Venda Médio a Varejo no País de Destino Diminuído do Lucro: preço de
venda médio de bens, idênticos ou similares, praticado no mercado varejista do país de
destino, sob condições de pagamento similares, menos quaisquer tributos incluídos em
seus preços e cobrados no país, e menos margem de lucro de trinta por cento sobre o
preço de venda a varejo;

• Custo de Aquisição ou Produção mais Tributos e Lucro (CAP): média dos custos de
aquisição ou produção de bens, serviços ou direitos exportados, acrescidos de

                                                
139 Lei 9430/96
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impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento
sobre a soma dos custos totais mais impostos e contribuições.

438. Na hipótese de ser empregado mais de um método, será usado o menor dos valores
apurados.  A legislação brasileira permite, por conseguinte, que o contribuinte adote o critério
mais conveniente ou o que propicie as melhores condições para a apuração.  Caso o valor
apurado de acordo com os métodos descritos acima seja menor que o preço de venda
mencionado nos documentos de exportação, prevalece o valor de receita apurado segundo os
métodos mencionados acima.

439. Para fins de preços de transferência, empresa associada ou coligada é a empresa detentora
de participação de pelo menos 10% no capital social de outra empresa sem controlá-la.
Controlada é a empresa na qual a empresa controladora, seja diretamente, seja por intermédio de
outras instituições, detém direitos de sócio que lhe asseguram maioria permanente nas
deliberações societárias e poderes para eleger a maioria dos diretores.  As instituições seguintes
são consideradas vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no Brasil:140

• Sua matriz domiciliada no exterior;
• Filiais ou sucursais domiciliadas no exterior;
• Pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou residentes no exterior, cuja participação

acionária na empresa brasileira as caracterize como sua controladora ou coligada;
• Pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua controlada ou

coligada;
• Pessoa jurídica domiciliada no exterior sob o mesmo controle societário ou

administrativo da empresa domiciliada no Brasil, ou quando pelo menos 10% do
capital social de cada uma pertencer à mesma pessoa física ou jurídica;

• Pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior que, em conjunto com a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação societária no capital social de
uma terceira pessoa jurídica, cuja soma a caracterize como sua controlada ou coligada;

• Pessoa física ou jurídica domiciliada ou residente no exterior, que seja sua associada,
na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação brasileira;

• Pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge
ou companheiro de quaisquer de seus diretores ou de seu sócio ou acionista
controlador em participação direta ou indireta;

• Pessoa física ou jurídica domiciliada ou residente no exterior que goze de
exclusividade, como sua agente ou distribuidora, para compra e venda de bens,
serviços e direitos;

• Pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, em relação à qual a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente ou
distribuidora, para compra e venda de bens, serviços e direitos.

440. Se a pessoa jurídica comprovar haver apurado lucro líquido, antes da CSL e do IRPJ,
decorrente de operações de exportação com empresas vinculadas, com valor equivalente a, no
mínimo, 5% do total das receitas de exportação, é-lhe solicitado que apresente comprovação de
                                                
140 Lei no.9430 em 27 de dezembro de 1996.
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adequação dos preços praticados na exportação, com base nos documentos relacionados com a
própria operação.141  São aceitas margens de lucro diversas, contanto que o contribuinte possa
comprovar as divergências com base em publicações, pesquisas ou relatórios elaborados segundo
as normas estipuladas na Lei 9430/96.  Publicações, pesquisas e relatórios técnicos podem ser
desqualificados pela Secretaria da Receita Federal, quando considerados inidôneos ou
inconsistentes.  Contudo, a desqualificação pode ser contestada em juízo.

441. Os juros pagos a partes ligadas nos termos de contrato não registrado junto ao Banco
Central do Brasil podem ser deduzidos como despesa até a LIBOR de seis meses mais uma
margem de 3 por cento.  As taxas de juros aprovadas pelo Banco Central do Brasil também são
aceitas pelas autoridades fiscais brasileiras.

442. No caso de empréstimos entre empresas do mesmo grupo, se o contrato de empréstimo
não for registrado junto ao Banco Central do Brasil, a empresa brasileira é obrigada a reconhecer
como lucro uma taxa de juros LIBOR de pelo menos seis meses mais uma margem de 3%.  Em
relação a operações em moedas que não dólares dos Estados Unidos, a respectiva conversão deve
ser efetuada à taxa divulgada pelo Banco Central do Brasil no encerramento do período no qual
forem devidos os juros.  Qualquer diferença está sujeita a imposto de renda devido pela empresa
brasileira, também no caso de lucros arbitrados ou lucros presumidos.

443. As normas de Preços de Transferência também serão aplicáveis se as operações
mencionadas acima forem efetuadas com pessoas físicas ou pessoas jurídicas domiciliadas ou
residentes em país que não tribute a renda ou com alíquota de imposto de renda de até 20%,
independentemente do fato de elas serem consideradas pessoas vinculadas.

6. Impostos Federais Indiretos

a. Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP):142

444. O propósito do programa de integração social é proporcionar seguro-desemprego e uma
gratificação anual a empregados que ganhem menos de duas vezes o salário mínimo por mês.  A
Lei 9718/98, em conjunto com a Medida Provisória 2037-25/00, fixa as alíquotas do PIS/PASEP
em 0,65% sobre o faturamento bruto da empresa (incluindo instituições financeiras).  A base de
cálculo exclui o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e pedidos cancelados, mas inclui o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  A alíquota de contribuição é 1%
sobre a folha de pagamento para instituições sem fins lucrativos, inclusive fundações.

b. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

                                                
141 Art. 33 da IN 38/97.
142 A Lei Complementar 7/70 rege o Programa de Integração Social (PIS), instituindo o respectivo fundo de
participação.  Por sua vez, a Lei Complementar 8/70 criou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PASEP, destinado a atender os mesmos objetivos do PIS com a colaboração de instituições de direito
público, autarquias, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e outras do mesmo tipo.  A Lei Complementar
19/74 reuniu os recursos gerados pelos dois programas, originando a contribuição PIS/PASEP.
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445. A COFINS foi introduzida com o objetivo de financiar a assistência médica, seguridade
social e sistemas de previdência social.  Incide sobre o faturamento bruto da empresa,
independentemente da atividade à qual se dedica a empresa e da classificação contábil
adotada.143  A alíquota uniforme da COFINS é 3%.  Os valores de IPI e vendas devolvidas ou
canceladas não serão incluídos no faturamento bruto.  As exclusões adicionais devem ser
examinadas caso a caso.

c. Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras
(CPMF)

446. A Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras tem por objetivo prover
recursos ao sistema de saúde brasileiro.144  No início de 1999, a Emenda Constitucional no. 21
prorrogou a CPMF de 17 de junho de 2000 até 16 de junho de 2002.  A Contribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras (CPMF) incide sobre operações financeiras à taxa de 0,30%.
Em geral, todo débito em contas bancárias está sujeito a esta contribuição.  Outras operações
sujeitas à CPMF são: lançamentos a débito efetuados em contas correntes ou lançamentos a
crédito efetuados em conta corrente com saldo negativo; liquidação ou pagamento de créditos,
direitos, qualquer outra movimentação; e movimentação ou transferência de valores, créditos
com o mesmo efeito dos débitos e transferências mencionados acima.  As instituições financeiras
gozam de certas isenções concedidas caso a caso.

d. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

447. O Imposto sobre Operações Financeiras é um imposto federal que incide sobre: (i)
operações de crédito efetuadas por instituições financeiras; (ii) operações de câmbio efetuadas
por instituições autorizadas a operar em câmbio; (iii) operações de seguro efetuadas por
seguradoras; (iv) operações com títulos e valores mobiliários quando efetuadas por instituições
autorizadas a operar no mercado de valores mobiliários; e (v) operações de empréstimo entre
empresas do mesmo grupo, e empréstimos entre pessoas jurídicas e pessoas físicas.

448. As alíquotas do IOF são estabelecidas no Decreto 2219/97 e outras normas emitidas pelo
Poder Executivo, e baseiam-se no tipo de operação em questão.  As alíquotas foram
freqüentemente alteradas nos últimos anos.  Em relação a operações de câmbio, a alíquota é
reduzida a zero, com exceção de operações de cartão de crédito (2,5%).  O Poder Executivo
pode, a qualquer tempo, aumentar a alíquota até 25%.  No tocante a operações de câmbio
relacionadas a empréstimos com prazo de vencimento de até 90 dias, o IOF incide à alíquota de
5%.  Essas alíquotas também são reduzidas ou aumentadas com certa freqüência, dependendo
das circunstâncias legais e econômicas.

449. As operações de empréstimo conduzidas entre pessoas jurídicas não-financeiras, e entre
pessoas jurídicas não-financeiras e pessoas físicas, estão sujeitas a IOF segundo normas iguais às
aplicáveis a operações de crédito efetuadas por instituições financeiras.145

                                                
143 Lei Complementar no. 70 de 30 dezembro de 1991.
144 Lei no. 9311 de 24 de dezembro de 1996.
145 Lei no. 9779/99.
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450. O IOF sobre operações com valores mobiliários está atualmente reduzido a zero, contudo,
o imposto pode ser aplicado à alíquota máxima de 1,5% ao dia com base:

• no valor de aquisição, resgate, cessão ou repactuação de títulos e valores mobiliários;
• no valor de operações de financiamento realizadas em bolsas de valores ou nos

mercados de futuros, mercadorias e assemelhadas;
• no valor do resgate de quotas de fundos e clubes de investimento;
• no valor da liquidação das operações de crédito mencionadas no item (i) acima,

sempre que corresponder a menos do que 95% do valor inicial da operação.

451. As alíquotas de IOF também se aplicam a operações com valores mobiliários de renda
fixa e variável patrocinadas por fundos originados de investimentos estrangeiros em Fundos de
Investimento Imobiliário e Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes, com a
devida observância dos limites estabelecidos pela legislação aplicável.

7. Impostos sobre Valor Agregado (IVA)

452. Há dois tipos diferentes de impostos do tipo IVA: Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  Existe,
ademais, um Imposto Municipal sobre Serviços (ISS) incidente sobre certos serviços e
operações.

a. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

453. O IPI é um imposto federal devido sobre a industrialização de produtos e sobre a
importação de produtos estrangeiros.  O IPI é cobrado dos fabricantes e/ou dos importadores de
produtos estrangeiros.  Produtos industrializados são definidos como bens de consumo
resultantes de processos de manufatura, por mais rudimentares que sejam, que modificam a
natureza, operação, acabamento, apresentação ou finalidade dos produtos, ou que os melhoram.
Os importadores são responsáveis pelo imposto independentemente de serem fabricantes.  Certos
equipamentos, maquinarias, aparelhos e instrumentos importados ou fabricados no país fazem
jus a redução de alíquotas de IPI.

454. As pessoas jurídicas podem usar pagamentos de IPI como créditos tributários no que toca
a matérias-primas, produtos semi-acabados e materiais de embalagem.  Por exemplo, a alíquota
incidente sobre a fabricação de embarcações por ora é zero, com exceção de embarcações
recreativas e desportivas.  Neste caso, a alíquota zero não significa que o produto está isento de
imposto, e sim apenas que a alíquota atualmente é zero, estando sujeita a aumento a qualquer
tempo.

455. Os produtos manufaturados no país ou importados sujeitos a IPI estão relacionados na
Tabela do IPI, idêntica à Tarifa Aduaneira do Brasil, por sua vez similar à Nomenclatura
Aduaneira de Bruxelas.  As alíquotas de IPI relacionadas na tabela variam de acordo com a
natureza dos produtos.  As alíquotas variam de 2% a 15%, embora incidam alíquotas mais altas
sobre cigarros, bebidas e cosméticos.  A responsabilidade pelo pagamento do imposto é gerada
quando do desembaraço aduaneiro do produto importado; saída do produto importado do
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estabelecimento do importador; e saída de produto nacional do estabelecimento do fabricante.

456. A base de cálculo do imposto normalmente é o valor agregado ou o preço de venda do
produto.  Em certas circunstâncias, contudo, o valor agregado não pode ser utilizado como base
de cálculo.  No caso de cigarros e bebidas, cujo valor é fixado previamente, de processos sem
valor comercial, ou quando existir relacionamento entre o comprador e o vendedor, a base de
cálculo em geral é o preço no atacado corrente do produto.

457. O IPI não é cumulativo.  Por conseguinte, o imposto pago sobre insumos é usado como
crédito pelo contribuinte para pagamento do imposto devido sobre a operação subseqüente.  Aí
se incluem livros de registro da entrada de produtos no estabelecimento da empresa e livros de
registro da saída de produtos do estabelecimento.  A cada dez dias, o contribuinte calcula os
créditos do IPI totais para entrada de produtos e débitos de IPI para saída de produtos do
estabelecimento, e paga a diferença ou transporta a diferença para o período de dez dias seguinte,
dependendo da existência de saldo credor ou devedor.

458. Os pagamentos de IPI são devidos no 3º dia útil subseqüente ao período de apuração no
caso de cigarros e bebidas e até o último dia útil do decêndio subseqüente ao período de
apuração no caso de todos os demais produtos.

b. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

459. O ICMS constitui um imposto não-cumulativo, de valor agregado cobrado pelos estados
brasileiros sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicações.  Os contribuintes têm direito de deduzir o ICMS pago na
compra dos bens ou serviços do ICMS devido sobre as vendas.146  A Lei Complementar no.
87/96 regulamenta as diretrizes gerais de cobrança de ICMS em todo o país, porém, cada estado
tem sua própria legislação para estabelecer e regulamentar a cobrança desse imposto.  No Estado
de São Paulo, a Lei no. 6.374, de 1º de março de 1989, instituiu a cobrança do ICMS, e o
Decreto no. 45.490, de 30 de novembro de 2000, regulamenta a cobrança do ICMS.  No estado
do Rio de Janeiro, a legislação básica que detalha a obrigação de pagamento e procedimentos de
pagamento do ICMS consta da Lei Federal no. 2657 de 26 de dezembro de 1996, conforme
subseqüentemente alterada pelas Leis no. 3419, 3453 e 3454 promulgadas em 2000.

460. O ICMS é similar ao IPI.  Porém, enquanto o IPI incide sobre a circulação de produtos na
etapa de fabricação, o ICMS é devido em todas as fases de distribuição, do fabricante até o
consumidor final.  Por conseguinte, as pessoas responsáveis pelo pagamento do ICMS são os
fabricantes e/ou os comerciantes.  Em geral, as alíquotas de ICMS são iguais para todos os
produtos.  Em São Paulo e Rio de Janeiro a alíquota geral é 18%, mas ela pode variar de 7% a
25% de acordo com a natureza do produto distribuído ou do serviço prestado.

461. A responsabilidade pelo pagamento do ICMS é gerada quando: do desembaraço
aduaneiro de produtos finais importados; da saída de produtos de qualquer estabelecimento
comercial, industrial ou fabril; do fornecimento de alimentos, bebidas e que tais a bares, cafés,

                                                
146 Art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988.
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restaurantes e estabelecimentos similares.  O ICMS é idêntico ao IPI quanto ao método de
cobrança, lançamento e pagamento e quanto à emissão de documentos fiscais.  O ICMS não é
cumulativo tampouco.

462. Os prazos para pagamento do imposto variam de acordo com a natureza das atividades do
contribuinte.  O menor prazo é cinco dias, e o maior 40 dias, a contar do mês da venda ou
circulação.  No caso de importações por intermédio de entrepostos aduaneiros especiais, o ICMS
deve ser pago antes de o produto sair do estabelecimento pertinente.  O contribuinte paga o
imposto devido com base em seus próprios cálculos independentemente de qualquer exigência
ou verificação pelo estado.  Subseqüentemente ao pagamento do imposto, o estado tem direito de
verificar se o mesmo foi devidamente recolhido, e de ratificar os valores pagos ou requerer que
sejam pagas quaisquer diferenças consideradas devidas.

463. Operações Interestaduais :  Em operações interestaduais com remessa de bens e serviços a
partes que não pagam ICMS, o ICMS é cobrado à alíquota praticada dentro do estado do
remetente, sendo o ICMS cobrado pelo estado do remetente.  Por outro lado, se as operações
envolverem entrega de bens e serviços a outros contribuintes de ICMS, o imposto será devido à
alíquota interestadual ao estado do remetente, sendo a diferença entre a alíquota interestadual e a
alíquota praticada dentro do estado cobrada pelo estado do destinatário.

464. No caso de operações nas quais os produtos forem remetidos a outro estado, o
destinatário for contribuinte de ICMS, e os produtos destinarem-se a finalidades industriais ou
comerciais, são as seguintes as alíquotas do imposto:

• 12% se os destinatários forem estabelecidos nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e

• 7% se os destinatários forem estabelecidos em outros estados do Brasil, inclusive o
Estado do Espírito Santo.147

465. Transferência de créditos acumulados: O art. 73 do regulamento do ICMS relaciona os
casos nos quais é possível transferência de créditos acumulados.  Os créditos de ICMS podem ser
transferidos: (i) a outro estabelecimento da mesma empresa; (ii) a estabelecimento de empresa
interdependente, desde que a Secretaria da Fazenda Estadual reconheça a interdependência, (iii)
a estabelecimento fornecedor com o fim de pagar compras efetuadas por estabelecimento
industrial de matéria-prima, material secundário para embalagem ou para aquisição de
maquinaria industrial, e aparelhos e equipamentos a serem incorporados a ativos fixos.

c. Imposto sobre Serviços (ISS)

466. O Imposto sobre Serviços constitui imposto municipal, incidindo sobre serviços de
qualquer natureza prestados por empresas ou profissionais autônomos.148  Cobre serviços não
incluídos na competência tributária estadual.149

                                                
147 Resolução do Senado Federal no. 22, datada de 19 de maio de 1989.
148 Art. 156, parágrafo 3 da Constituição Federal.
149 A Lei Complementar no. 56/87 relaciona os serviços sobre os quais incide o ISS.  As Leis nos. 6.989/66 e
10.423/87 e o Decreto no. 37.923/99 regulamentam a cobrança de imposto no Município de São Paulo.  Na Cidade
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467. O art. 156, parágrafo 3, da Constituição Federal estipula que a alíquota máxima de ISS
em todos os municípios deve ser estabelecida por lei complementar.150  Contudo, esta lei
complementar jamais foi promulgada.  Como não houvesse essa lei complementar, cada
Município estabeleceu sua própria alíquota.  No Município de São Paulo, a Diretriz Executiva
no. 83, publicada pela Secretaria das Finanças em 31 de dezembro de 1995, estabeleceu que a
alíquota máxima é 5%.  A alíquota é similar no Estado do Rio de Janeiro.

468. O ISS é cobrado pelo município no qual são prestados os serviços.  O art. 12 do Decreto-
lei no. 406/68 estipula que o local onde os serviços são prestados será o estabelecimento do
prestador de serviços, exceto no caso de serviços de construção, quando o ISS é pago ao
município onde estiver sendo realizada a obra.  No entanto, os Tribunais estabeleceram um
precedente segundo o qual o ISS sempre é devido ao município no qual os serviços foram de fato
prestados, visando evitar guerra fiscal entre os municípios.  Essa resolução criou confusão e deu
ensejo a várias ações judiciais em especial relativas a operações de serviços de telecomunicações
e processamento de dados.

469. A alíquota do ISS varia entre 0,25% e 10%, e a base de cálculo é o preço dos serviços.
Os principais serviços sujeitos ao ISS são: organização, programação, planejamento, assessoria,
processamento de dados, consultoria técnica, financeira e administrativa; serviços relativos a
construção civil, obras hidráulicas e obras semelhantes; transporte intermunicipal; agenciamento
de operações que envolvam bens móveis e imóveis; agenciamento de qualquer outra natureza;
propaganda e publicidade; entrepostos aduaneiros, silos, carregamento, descarregamento e
armazenamento de produtos; lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e
equipamentos; conserto e restauração de qualquer objeto; serviços que impliquem instalação e
montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço com
material por ele fornecido; locação de bens móveis e outros que devem ser analisados caso a
caso.

470. Certos serviços também implicam fornecimento de produtos, nestes casos, o ISS em geral
incide sobre o valor dos serviços e o ICMS sobre o valor dos produtos.  O transporte rodoviário
intermunicipal, interestadual ou internacional de produtos, mercadorias e pessoas está sujeito ao
ICMS.

8. Outros Impostos

a. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

471. A Constituição de 1988 estabelece que os municípios têm competência para instituir o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).  Esse imposto segue uma escala móvel de
tributação de acordo com a lei municipal de forma a assegurar o cumprimento da função social

                                                                                                                                                            
do Rio de Janeiro, a legislação básica que detalha a obrigação de pagamento e os procedimentos para pagamento de
ISS constam da Lei Municipal 691 de 1984 (e alterações posteriores).
150 O Decreto-lei no. 406/68, alterado pelo Decreto-lei no. 834/69 e pelas Leis Complementares 56/87 e 100/99, faz
as vezes da Lei Complementar referente ao ISS.  Apensa à lei há uma relação, alterada pelas Leis Complementares
nos. 56/87 e 100/99, dos serviços que serão tributados pelos municípios.
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da propriedade.151  As pessoas jurídicas devem pagar IPTU, gerado pela propriedade e posse do
imóvel, por natureza ou por acessão física, e situado na zona urbana de qualquer município.  As
alíquotas são fixadas por cada Município e podem variar com base no tamanho, localização,
município e bairro.

b. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

472. As pessoas jurídicas estão sujeitas ao Imposto de Transmissão, cobrado por municípios,
quando da transmissão, a título oneroso, de direitos sobre quaisquer bens imóveis, e também
cessão de direitos para aquisição de imóveis.  O ITBI não incide sobre transmissão de imóveis ou
de direitos sobre imóveis no caso de a transmissão ser efetuada visando à integralização do
capital da empresa, ou quando resultar de qualquer incorporação, fusão, cisão ou encerramento
da pessoa jurídica, exceto se em quaisquer dos casos mencionados acima a principal atividade do
adquirente for compra e venda de ativos e direitos dessa natureza, locação ou arrendamento
mercantil de imóveis.  As alíquotas do ITBI variam entre 2% e 6%, tanto em São Paulo como no
Rio de Janeiro.

9. Fiscalização

473. O procedimento de fiscalização é estipulado em bases gerais nos art. 195 e 197 do
Código Tributário Nacional.  Na esfera de competência do Estado de São Paulo, as normas
relativas a fiscalização são previstas nos art. 532 a 536 do Regulamento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (RICMS/SP), aprovado pelo Decreto no. 45.490/2000.  No
Município de São Paulo, as disposições são estipuladas nos art. 173 a 175 do Decreto 22470/86.
No Estado do Rio de Janeiro, esse procedimento é regulamentado nos art. 72 a 77 da Lei
Estadual no. 2.657/96 (e alterações posteriores) e no livro XIV do Regulamento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (RICMS/RJ), aprovado pelo Decreto no. 8.050/85.
No Município do Rio de Janeiro, as disposições sobre essa matéria constam dos art. de 44 a 46
do Decreto no. 14.602 de 2 de fevereiro de 1996.

474. A fiscalização é realizada rotineiramente pelas autoridades fiscais Federais, Estaduais e
Municipais.  Podem ser realizados exames de declaração de imposto em particular ou em
declarações de imposto separadas.  Os fiscais podem conduzir exames com base em critérios
predeterminados e especificados ou quando houver suspeita ou prova de que foi cometida fraude
fiscal.  A Receita Federal (subordinada ao Ministério da Fazenda) e as Receitas Estaduais de São
Paulo e Rio de Janeiro (subordinadas às Secretarias da Fazenda Estaduais) empregam técnicas
estatísticas para concentrar seus esforços de fiscalização.

475. Numa situação ideal, se a fiscalização for uma verificação de rotina e basear-se em
critérios predeterminados, a Receita envia notificação escrita prévia especificando o período
durante o qual será realizada a fiscalização, os critérios da fiscalização e os documentos
necessários que a empresa deverá preparar para a fiscalização.  Porém, constatações de campo
sugerem que em muitos casos as empresas tomam conhecimento da fiscalização quando o fiscal
se apresenta na empresa com uma carta.  Isso se dá no caso de a fiscalização ser realizada com
base em suspeita de fraude fiscal.  Nesse caso, o fiscal pode se apresentar em qualquer horário na
                                                
151 Constituição Federal, art. 156.1 e 182.
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empresa sem notificação prévia.

476. Os processos de fiscalização da União e das autoridades Estaduais e Municipais são
similares, apresentando algumas diferenças.  Por exemplo, de acordo com o segundo parágrafo
do Art. 7 do Decreto no. 70.235/72, as autoridades de fiscalização federais têm prazo de 60 dias,
renovável por período igual, para fiscalizar a empresa, o mesmo vale para as autoridades
Estaduais.  Somente em casos especiais é concedida prorrogação maior que 180 dias.  Porém, as
Autoridades Municipais dispõem de prazo de 30 dias, também renovável por período igual,
conforme previsto no art. 46 do Decreto no. 14.602/96, e apenas em casos especiais pode ser
concedida prorrogação maior que 120 dias.

477. Como o agente fiscal não pode lavrar auto de infração sem elaborar um relatório
detalhado, o procedimento de fiscalização é em geral considerado claro e transparente.

10. Créditos Tributários e Recursos

a. Via Administrativa

478. O Decreto no. 70.235/72 regulamenta os procedimentos administrativos relacionados a
impostos federais.  Apesar do fato de os Estados e Municípios disporem de legislação específica
disciplinando seus próprios procedimentos administrativos, o processo é muito similar em São
Paulo e Rio de Janeiro.

479. A Figura V.1 apresenta uma visão geral do processo administrativo para recursos e
créditos tributários ou fiscalização.  Esse procedimento administrativo tem início com o auto de
infração, tornando a obrigação tributária líquida, certa e devida.  Caso o contribuinte não
concorde com o auto de infração, poderá requerer procedimento administrativo.  Se o auto de
infração for aceito, os procedimentos serão encaminhados em 30 dias para inscrição na dívida
ativa da União.
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Figura V.1  Sistema de Créditos Tributários e Recursos

480. O processo será inicialmente julgado por uma Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.  O primeiro processo administrativo pode durar até um ano.  O contribuinte pode
apelar de qualquer decisão de primeira instância que confirme o auto de infração.  Como este
processo tem sido utilizado várias vezes por empresas que querem diferir pagamentos de imposto
e beneficiar-se do impacto inflacionário ao longo dos anos com o fim de reduzir a sua carga
tributária, a União estipulou a obrigação de efetuar depósito correspondente a 30% do valor do
imposto como condição à apreciação da apelação do recurso.

481. Em geral, as autoridades apresentam recurso contra sua própria decisão se a decisão de
primeira instância for favorável ao contribuinte.  Investidores também podem apresentar recurso.
O recurso apresentado pelas autoridades julgadoras é apreciado pelo Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, órgão formado por representantes de grupos econômicos e do Tesouro
Nacional.

482. Pode ser apresentado recurso especial contra decisão do Conselho de Contribuintes
favorável ao contribuinte, pelo procurador da Fazenda Nacional à Câmara Superior de Recursos
Fiscais, quando a decisão de 2ª instância:

1ª Instância Administrativa
Defesa da Empresa Decisão

1 ano ou mais

2ª Instância Administrativa:
Conselho de Contribuintes
Conselho de Contribuintes

Decisão: 1-2 anos

3ª Instância Administrativa
Câmara Superior de Recursos Fiscais

Decisão: 1 ano

Empresa pode optar por recorrer à
via judicial
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• não for unânime e violar a lei ou em razão de provas produzidas; e
• atribuir à legislação tributária interpretação diversa daquela dada em outra Câmara do

Conselho ou na própria Câmara Superior.

483. Ademais, pode ser apresentado recurso especial contra decisão do Conselho de
Contribuintes desfavorável ao contribuinte, quando a decisão de 2ª instância atribuir à legislação
tributária interpretação diversa daquela dada por outro Conselho.  O crédito tributário é
cancelado se a última decisão administrativa for favorável ao contribuinte.  Caso contrário, é
constituído um crédito tributário.152

484. Subseqüentemente à constituição do crédito tributário, iniciam-se os procedimentos de
execução em juízo.  As audiências não podem estender-se por mais do que cinco anos, em razão
do prazo prescricional e conforme estipulado no art. 174 do CTN.

485. O contribuinte pode optar por pagar os impostos e/ou multas dentro de 30 dias se a
decisão lhe for desfavorável.  Encerrado esse prazo, os autos são encaminhados à Procuradoria
da Fazenda Nacional para inscrição das dívidas para com a União.  O contribuinte também pode
optar por ir à 3a instância administrativa (Câmara Superior de Recursos Fiscais) para recorrer da
decisão do Conselho de Contribuintes.  Porém, estes casos são raríssimos.  Quando da inscrição
na dívida ativa da União, o Tesouro Nacional emite um certificado de dívida ativa (“CDA”) que
é o título executivo que põe fim à fase administrativa da cobrança.

b. Via Judicial

486. O Tesouro Nacional pode mover ação judicial contra a parte responsável pela obrigação
tributária.  De forma similar, o contribuinte ou a autoridade fiscal pode optar por recorrer ao
judiciário para apelar dos resultados de fiscalização ou litígio referente a crédito.  O contribuinte
recebe aviso exigindo pagamento da dívida em cinco dias ou garantia de execução por meio de
depósito em juízo, fiança bancária ou nomeação de bens para penhora.  Se o devedor não garantir
a execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem de seu patrimônio.

487. Subseqüentemente à penhora, o devedor será notificado de que dispõe de 30 dias para
apresentar sua defesa, a qual pressupõe a garantia da instância.  Nessa defesa, o devedor pode
valer-se de todos os elementos que lhe forem úteis, quer mencionados, quer não, na esfera
administrativa.

                                                
152 Art. 156, IX, do CTN.
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Figura V.2. Via de Recurso Judiciário

488. A Fazenda Nacional pode solicitar, com fundadas razões, entrega de citação às partes
responsáveis pelo imposto, quer essas partes tenham, quer não, participado do procedimento
administrativo fiscal, para que integrem a ação fiscal como rés.  Isso ocorre na hipótese de não
serem localizados os devedores ou bens para penhora.  A seguir, subseqüentemente à garantia da
instância, será aberto prazo para as partes responsáveis pelo imposto apresentarem suas defesas.

489. Se nenhuma das partes responsáveis nem bens tiverem sido localizados, a Fazenda
Nacional solicitará suspensão da execução judicial, de forma que possam ser identificados bens
para penhora.  Enquanto isso estiver em andamento, o prazo prescricional ficará suspenso por um
ano.  Encerrado esse prazo, será reiniciado o prazo prescricional.  Os autos do processo serão
arquivado sem baixa da distribuição e, na hipótese de a Fazenda Nacional localizar bens, o
processo poderá ser reaberto.

490. No caso de ser evidente que o instrumento não é liquido e certo, o que deve ser
plenamente comprovado no tocante a pagamento, prazo prescricional e assim por diante, a
jurisprudência faculta à parte contra à qual tiver sido oposta reivindicação apresentar defesa pré-
execução, sem necessidade de garantia prévia da instância.

491. Quaisquer decisões contrárias aos interesses do contribuinte proferidas por juízes de
instâncias inferiores podem ser contestadas por meio de recurso ao Tribunal Regional (Federal,

 

 
Instância Judiciária  1 Julgador  

Até 1 ano 

 
2a Instância Judiciária  3 Julgadores 

 
1-2 anos (3-4 meses 
em casos simples) 

Questões Constitucionais: 
Supremo Tribunal 

Questões de Direito: Tribunal 
Superior 
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Estadual ou Municipal, segundo o imposto em questão).  O recurso está sujeito a prazo
prescricional de 15 dias.  A decisão do tribunal, por sua vez, pode ser contestada de duas
maneiras: mediante recurso ao Superior Tribunal de Justiça (denominado recurso especial) ou ao
Supremo Tribunal Federal (denominado recurso extraordinário).  Ambos os recursos têm prazo
prescricional de 15 dias.

492. A Constituição Federal define os casos nos quais pode ser encaminhado recurso especial
ao Superior Tribunal de Justiça.153  Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar decisões
proferidas pelos tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios, quando a decisão objeto de recurso:

• Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
• Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal;
• Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

493. A Constituição Federal também estabelece as situações nas quais é possível opor recurso
extraordinário perante o Supremo Tribunal.154  Com base no aludido Artigo, compete ao
Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar quando
a decisão recorrida:

• Contrariar dispositivo da Constituição;
• Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
• Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.

494. Todo o processo, inclusive recursos finais ao Superior Tribunal, pode levar de seis a oito
anos.

11. Análise

495. A equipe do FIAS ficou impressionada com os últimos desenvolvimentos, em especial
nos sistemas de administração fiscal Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo.  Tanto a
Autoridade Fiscal Federal como os estados tomaram medidas sérias para racionalizar os
processos de reporte e registro.  Foram introduzidos sistemas informatizados de registro e reporte
de impostos nos termos do programa de reforma da administração pública.  Espera-se que esses
sistemas estejam em plena operação e on-line nos dois estados até o final de 2001.  Ademais, a
Administração Fiscal do Estado de São Paulo vem tomando medidas para fornecer mais
informações aos investidores por meio de seu site na internet (disponível também em inglês)
desde as entrevistas do FIAS com seus responsáveis.  Trata-se de um passo animador e de um
sinal positivo de que as autoridades fiscais estão abertas a críticas construtivas.

496. Contudo, apesar destes esforços significativos de racionalização da administração fiscal,
o sistema tributário brasileiro é complexo.  Alterações contínuas de leis e regulamentos em
conjunto com alterações de alíquotas de imposto diminuem a eficiência comercial não apenas em

                                                
153 Art. 105, inciso III.
154 Art. 102, inciso III.
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relação a investidores como também à administração pública.  O regime tributário de pessoa
jurídica apresenta enorme quantidade de normas fiscais, bem como procedimentos
administrativos e judiciais envolvendo contribuintes e autoridades fiscais.  Os investidores, em
especial os de pequeno e médio porte, não dispõem de recursos para acompanhar de modo
contínuo as freqüentes alterações de regulamentos.  Outra preocupação manifestada pelos
investidores foi a questão da fiscalização tributária.  Tendo em vista a complexidade do sistema e
o envolvimento de três níveis administrativos, os investidores estão sujeitos a grande número de
procedimentos de fiscalização.  Em alguns casos, a atitude negativa dos fiscais aumenta como
um todo o as inconveniências representadas por essa questão.

497. Uma multinacional com investimentos em todo o mundo mencionou que, no Brasil, seu
departamento de administração fiscal era 75 por cento maior que os das empresas de
investimento similar em outros países.  Isto se devia à complexidade do sistema e à necessidade
de pessoal adicional para acompanhar as alterações da legislação.  Esse fato aumentou
significativamente seus custos operacionais, além de consumir mais tempo de administração.
Como os custos de observância normativa são conseqüência direta da complexidade do sistema,
é provável que as empresas voltadas à exportação sejam mais sensíveis em relação a essa
questão.

498. Um exemplo das freqüentes alterações ou incoerências é a disputa Autoridade
Fiscal/Contribuinte relativa à transferência de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade
da mesma pessoa, bom exemplo das incontáveis incoerências e alterações de regulamentos
fiscais.  Os contribuintes entendem que o ICMS não incide sobre estas operações, pois não
ocorreu nenhuma venda de fato, e sim tão-somente uma transferência.  A posição das autoridades
fiscais é diferente, visto que consideram que o ICMS deve ser cobrado até mesmo nesta
circunstância.  Embora esta ainda seja uma área de disputa entre as Autoridades Fiscais e os
contribuintes, os tribunais têm defendido a posição de que o ICMS não deve incidir sobre esse
tipo de operação.  Há outros exemplos de freqüentes alterações e incoerências:

• Em 1o de janeiro de 1999, a CSL devida por instituições financeiras foi reduzida de
18% para 8% e, em conseqüência, todas as empresas passaram a pagar CSL à alíquota
de 8%.  Excepcionalmente, de 1o de fevereiro de 2000 a 31 de dezembro de 2002, a
alíquota da CSL aplicável a todas as empresas (inclusive instituições financeiras) foi
aumentada para 9%.  Depois deste período, a alíquota da CSL, voltará, em princípio, a
ser de 8%.

• A base de cálculo do ICMS não é apenas o valor da operação ou serviços prestados, e
sim a soma desse valor mais o imposto, o que aumenta a base de cálculo do ICMS.155

Esse sistema, denominado “cálculo por dentro” vai de encontro à base de cálculo
natural do ICMS - o valor da operação – previsto na Constituição Federal, tendo sido
objeto de contestação em juízo por parte de muitos contribuintes.  Os tribunais
brasileiros não estabeleceram uma posição quanto à constitucionalidade do “cálculo
por dentro.”  Esse fato propiciou a várias empresas a oportunidade de utilizar o
judiciário para protelar pagamentos de imposto, tendo em vista que os processos

                                                
155 A Lei Complementar no. 87/96 estipula, no art. 13 § 1, inciso I, que “integra a base de cálculo do imposto o
montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle.”
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tendem a se estender por dois a quatro anos em razão da pesada carga de trabalho dos
tribunais.

• A definição do município autorizado a cobrar ISS quando o serviço é prestado em
local que não no estabelecimento do prestador é controversa.  Com base na posição
uniforme do Tribunal Superior de Justiça, o município autorizado a cobrar ISS é o
município no qual o serviço tiver sido de fato prestado, independentemente de o
prestador do serviço ser estabelecido ou domiciliado em outro lugar.  Esta posição
jurisprudencial é contrária à lei, 156 que estabelece que o município com competência
para cobrar o imposto é a jurisdição do estabelecimento do prestador do serviço, ou na
falta deste, seu domicílio.  Esta controvérsia deu ensejo a debates jurídicos e processos
judiciais especificamente no caso de setores da nova economia como serviços de
comércio eletrônico e de internet.

499. A atração exercida por um país depende de muitos fatores, sendo o sistema tributário
apenas um entre eles.  Além do nível das próprias alíquotas de imposto, uma estrutura fiscal
ineficiente, complexa e sem transparência pode desencorajar investimentos externos diretos.
Uma estrutura fiscal deficiente pode impor aos empreendedores altos custos de observância
normativa.  Ademais, a estrutura fiscal pode interferir em decisões empresariais acertadas que
melhoram a produtividade de um país.  Em economias de mercado, os lucros sinalizam, para os
investidores, que montante de seus recursos deveria ser investido em determinada atividade
comercial.  Quando as estruturas fiscais são ineficientes, os sinais enviados pelos lucros são
distorcidos pelos impostos – os empresários preferem investir em projetos não mais com base
exclusivamente em oportunidades econômicas, mas visando economia fiscal.

12. Recomendações

500. Para aumentar tanto a eficiência como o cumprimento na administração fiscal, o Brasil
deve continuar a racionalizar a estrutura dos impostos incidentes sobre empresas, fundir
impostos e melhorar a clareza entre impostos federais, estaduais e municipais.  Disputas
prolongadas que não são eliminadas por meio de estratégia unânime de todos os níveis do
governo criam confusão entre os investidores.  Um método de racionalização dos diferentes
níveis de sistemas de administração fiscal seria o desenvolvimento de uma estratégia comercial
que unificasse esses níveis.

501. O modelo dinamarquês, descrito no Apêndice B, e a reforma do serviço ao contribuinte
cingapuriano, descrita no Apêndice C, poderiam servir como bom exemplo neste tocante.  A
Autoridade Aduaneira dinamarquesa desenvolveu um plano estratégico que envolve diferentes
participantes do nível político, funcionários e usuários ou clientes relevantes.  Os participantes
foram envolvidos no desenvolvimento do plano estratégico impulsionado pela alta
administração.  O plano incluiu uma declaração de missão, metas organizacionais, objetivos
estratégicos, análise de necessidades de recursos e plano de implementação.  De forma análoga,
Cingapura empregou um plano bem-executado para modificar seu sistema, convertendo-o de
sistema de arquivamento de documentos impressos em sistema de geração de imagens sem
papel.  As razões básicas por trás do sucesso de Cingapura foram: (i) compromisso dos mais
altos escalões do governo, (ii) a administração fiscal foi reorganizada e recebeu os recursos
                                                
156 Art. 12 do DL no. 406/68.
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necessários, (iii) o sistema foi cuidadosamente planejado, implantado e monitorado.  Para levar
adiante seus esforços contínuos com eficiência, o governo poderia considerar as seguintes
recomendações a curto e longo prazo:

Curto prazo :

502. Maior confiança nas auditorias de empresas elaboradas por empresas de
auditoria/contabilidade licenciadas.  O governo poderia considerar a redução do número de
auditorias e fiscalizações, visto que transtornam as operações comerciais e criam uma
mentalidade de desconfiança entre as autoridades e o setor privado.  As autoridades devem
transferir ao setor privado (isto é, empresas de auditoria licenciadas) a responsabilidade por
garantir que as devidas práticas de documentação e a manutenção de registros se dêem por si
próprias com base em padrões contábeis internacionais.  Esse procedimento terá vários efeitos
positivos sobre o ambiente de investimentos:

• diminuição do custo administrativo geral dos investidores;
• redução de oportunidades para comportamento venal por parte de fiscais do governo;
• redução substancial do custo às inspetorias fiscais com a fiscalização de impostos.

503. Fortalecimento da capacidade institucional. Um componente importante da reforma
global é a continuidade da melhoria da eficiência e eficácia da administração fiscal por meio do
fortalecimento da capacidade institucional dos Serviços da Receita federais, estaduais e
municipais.  O governo poderia realizar uma análise dos procedimentos de reporte e
administração fiscais em nível estadual e municipal.  Isto propiciaria uma base e identificaria as
diferenças de capacidade institucional entre os estados e municípios.  Ao agir dessa forma, há
várias áreas nas quais o governo poderá se concentrar:

• Acelerar a transição para sistemas informatizados.  Para melhorar a eficiência de
operações, é imperativa a transição para sistemas informatizados.  A automatização
total é dispendiosa, contudo, o governo deve se concentrar em algumas das áreas-
chave, criando também elos com outros órgãos envolvidos no processo de registro
com a finalidade de evitar duplicidade de informações e minimizar a necessidade de
reexame manual de documentação.  Isto está acontecendo em nível estadual em São
Paulo e no Rio de Janeiro.  Porém, são essenciais a conclusão e integração desses
sistemas ao sistema Federal e o emprego de sistemas similares em nível municipal.

• Redução do intervalo entre a aprovação e a implementação de novas leis ou
alterações das leis existentes. Os funcionários do fisco não estão totalmente cientes
das alterações de legislação, o que tem como conseqüência diferentes aplicações e
interpretações de normas obscuras.  O Governo precisa se concentrar em amplos
programas de treinamento para todos os funcionários do fisco de forma a assegurar
que eles compreendam claramente o significado e interpretação exatos de quaisquer
normas e regulamentos novos.

• Fornecer disposições administrativas para interpretação de casos críticos e
termos genéricos das leis e regulamentos, e divulgar os pareceres formais acerca
de interpretações de legislação.  Essas disposições/decisões devem ser aplicáveis a
todos os funcionários e ficar à disposição do público em geral.  Isto ajudará a aumentar
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a transparência e esclarecerá pontos de preocupação aos investidores e funcionários do
fisco, reduzindo o tempo gasto em certos procedimentos.

• Criação de mecanismo de recursos confiável e funcional.  Os administradores
podem cometer enganos ou deixar de considerar fatos.  O investidor sente que está
sendo tratado de forma justa quando consegue resultados rápidos nos recursos (a favor
ou) contra a decisão da autoridade fiscal e de investimento.

504. Proporcionar treinamento em atendimento ao consumidor.  Os funcionários do fisco
também devem passar por treinamento em atendimento ao consumidor para melhorar sua relação
com os investidores privados.  O Governo deve estabelecer unidades ou balcões de atendimento
ao consumidor em todas as inspetorias fiscais, que deverão se concentrar em fornecer aos
contribuintes todas as informações necessárias relativas a alteração de exigências, auxiliando-os
no processo de entrega de declaração de imposto.

Longo prazo:

505. Redução do número de impostos.  O número de impostos com os quais as empresas têm
de se haver e as contínuas alterações do sistema tributário/alíquotas de imposto que precisam
enfrentar aumentam os custos operacionais e dificultam a condução de planejamento sensato a
longo prazo.  O custo administrativo é especialmente alto para médias e pequenas empresas,
visto que as empresas de grande porte podem empregar serviços de consultores fiscais, enquanto
as empresas menores talvez tenham de se fiar em seus recursos administrativos.  Por exemplo,
com o tempo, os impostos sobre circulação poderiam ser convertidos em um único IVA federal,
com o devido rateio das receitas entre as diferentes esferas do governo.  Trata-se de um esforço a
longo prazo que deveria ser parte de um programa de reforma fiscal mais amplo.

B. Procedimentos de Importação e Exportação

506. O comércio exterior brasileiro é administrado em nível federal.  O Sistema Integrado de
Comércio Exterior (SISCOMEX) é praticamente todo informatizado e o subsistema de
exportação está passando por melhorias.  Dando continuidade a seus esforços de melhoria dos
processos de importação e exportação, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo lançou, em
abril de 2000, um projeto de melhoria da barreira não-tarifária, tendo em mira o NAFTA, UE e
Japão.

1. Administração Aduaneira

507. A legislação sobre comércio exterior consolidada baseia-se no Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto 91.030/85, bem como alterações posteriores.  O Ministério da Fazenda
(MF) e o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo (MICT) são os principais órgãos
encarregados da administração do comércio exterior.  Cabem a outros ministérios/órgãos
responsabilidades específicas em relação a certos produtos.  A Secretaria da Receita Federal
(SRF) do MF é responsável pela administração de serviços aduaneiros, pela inspeção de
mercadorias importadas e exportadas e respectiva documentação e pela definição e
implementação do ordenamento jurídico dessas operações.  A SRF é dividida em Unidades
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Centrais e Unidades Descentralizadas que, por sua vez, são regionais, sub-regionais e
municipais.  As unidades sub-regionais são divididas em Delegacias da Receita Federal (DRF) e
Delegacias da Receita Federal de Julgamento; as unidades municipais são divididas em
Inspetorias da Receita Federal (IRF), Alfândegas (ALF) e Agências da Receita Federal (ARF).
Essas três repartições atuam diretamente fiscalizando o desembaraço aduaneiro de produtos
importados e exportados em portos, aeroportos, cruzamentos de fronteiras e pontos alfandegados.

508. O Comitê Brasileiro de Nomenclatura (CBN) mantém continuamente atualizada a
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM).  O Conselho Monetário Nacional (CMN)
formula a política monetária e de crédito para o progresso econômico e social do Brasil.  O
Banco Central do Brasil (BCB) é responsável pela regulamentação e fiscalização de remessas
cambiais (transferências).

509. A Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) é o principal órgão do MICT responsável
pela definição dos regulamentos e controles relativos a importação e exportação.  A SECEX é
dividida em quatro departamentos: Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX),
que tem entre suas responsabilidades a administração do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(SISCOMEX); Departamento de Negociações Internacionais - DEINT; Departamento de Defesa
Comercial - DECOM; e Departamento de Políticas de Comércio Exterior - DEPOC.

510. O Brasil aderiu ao Código Padrão GATT/OMC, dessa forma, os padrões técnicos
adotados pelo Brasil são os padrões internacionalmente aceitos.  O Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) é responsável por levar a cabo a
política definida pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(SINMETRO) e pelas atividades dele decorrentes.

511. Existem, ademais, vários regimes aduaneiros especiais usados no Brasil:

• Admissão Temporária, que possibilita a importação de produtos que permanecerão no
Brasil por prazo fixado com suspensão de impostos de importação (Decreto-lei no.
37/66, art. 75).

• Exportação Temporária aplica-se a mercadorias nacionais ou nacionalizadas que saem
do país, por tempo determinado, sob a condição de serem reimportadas no mesmo
estado ou submetidas a conserto, reparo ou restauração;157

• Entreposto Aduaneiro, regime que permite que produtos importados sejam
depositados em local determinado com suspensão de pagamento de tributos e sob
controle aduaneiro;

• Entreposto Industrial, permite à empresa importar, com suspensão de tributos,
mercadorias destinadas ao mercado externo depois de passar por processamento
industrial; e

• Isenção ou Suspensão de Impostos.  Este benefício pode ser concedido nos termos e
condições relacionados a seguir:158

                                                
157 Decreto-lei no. 37/66, art. 92
158 Decreto-lei no. 37/66, art. 78.
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• Restituição total ou parcial dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento ou utilizada na fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra exportada;
Ø Restituição de tributos incidentes sobre mercadoria importada, em quantidade e

qualidade equivalentes às utilizadas no beneficiamento, fabricação,
complementação ou acondicionamento de produto exportado;

Ø Suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada.

512. A Estação Aduaneira pode ser Estação Aduaneira de Fronteira (EAF), quando situada em
Zona Primária de ponto alfandegado de fronteira, ou Estação Aduaneira Interior (EADI), quando
situada em Zona Secundária.  A EADI destina-se somente à recepção de mercadorias importadas
ou para exportação, e verifica documentos aduaneiros; todos os serviços de alfândega, inclusive
desembaraço aduaneiro, podem ser executados ali.  As operações com mercadorias submetidas
ao regime aduaneiro comum e regimes aduaneiros suspensivos (entreposto aduaneiro, admissão
temporária, trânsito aduaneiro, suspensão/isenção - drawback, exportação temporária, depósito
alfandegado e depósito alfandegado especial) podem ser realizadas na EADI.

2. Registro de Importação-Exportação

513. O Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX)159 é o sistema de administração
de comércio exterior brasileiro, integrando atividades afins do Departamento de Comércio
Exterior (SECEX), da Secretaria da Receita Federal (SRF) e do Banco Central do Brasil
(BACEN) de registro, monitoramento e fiscalização das várias etapas de operações de
exportação e importação.

514. Com a criação do SISCOMEX, todo o processo administrativo relativo a exportações foi
informatizado a partir de 1993, e o relativo a importações em 1998.  As operações são
atualmente registradas no sistema e analisadas on-line pelos órgãos responsáveis pelo comércio
exterior, a saber, os órgãos “administrativos” (SECEX, SRF e BACEN) e os órgãos de
“consentimento” ou aprovação, envolvidos apenas em certas operações específicas (Ministério
da Saúde, Ministério da Agricultura, Departamento de Polícia Federal, Forças Armadas etc.).  No
projeto e desenvolvimento do sistema, foram harmonizados conceitos, códigos e nomenclaturas
de forma que pudesse ser adotado e informatizado um único fluxo de informações, eliminando os
vários documentos usados no processamento de operações.

515. Para importar ou exportar, a empresa deve constar do Registro de Exportadores e
Importadores (REI) da Secretaria de Comércio Exterior.160  Em alguns casos, o importador talvez
precise de Licenças Prévias de Importação.  O registro junto ao REI e as Licenças Prévias de
Importação são automáticos na primeira operação, sem formalidades adicionais.

                                                
159 Instituído pelo Decreto no. 660 de 25/9/92.
160 Capítulo 1 da Diretriz no. 2192 da SECEX e Diretriz no. 12 de 15/12/99 da SECEX.
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3. Procedimentos Aduaneiros em Fronteiras e Inspeções

a. Importação

516. Toda mercadoria importada em caráter definitivo ou temporário para o mercado
brasileiro fica sujeita a desembaraço aduaneiro pelas instituições aduaneiras com utilização do
sistema descrito acima, com base nas informações contidas na Declaração de Importação (DI)
solicitada ao importador (vide Anexo 4 para modelos de formulários de declaração de
importação simplificada e certificado de origem) .  A importação de mercadorias em geral não é
restringida, com exceção de bens de consumo usados, produtos considerados perigosos, em
especial armas e munições, e produtos que poderiam prejudicar o meio ambiente, em relação aos
quais aplicam-se exigências específicas e é necessária aprovação dos órgãos competentes.

517. O licenciamento de produtos importados poderá ser:

• Automático para produtos que não requeiram licença de importação ou aprovações
especiais.  Isso se aplica à maior parte dos produtos.  Entre os produtos cobertos por
aprovações especiais, gêneros alimentícios, produtos agrícolas, farmacêuticos e
químicos sujeitos a autorização prévia das autoridades competentes, a saber, o
Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, e fiscalização sanitária de acordo
com regulamentos técnicos aplicáveis.

• Não-automático para importações cobertas pelo sistema de drawback, operações
sujeitas a cotas ou exame de similaridade, bem como materiais usados importados sem
cobertura cambial (amostras sem valor comercial, investimentos de capital estrangeiro
e operações em reais), e toda importação sujeita a expedição de Licença Prévia de
Importação anteriormente ou posteriormente à remessa para fora do país, de acordo
com os novos regulamentos de controle implementados.161  As licenças de importação
são obtidas por intermédio do SISCOMEX, podendo sua obtenção levar de 3 a 5 dias.

518. Desembaraço aduaneiro é a operação alfandegária final por meio da qual é autorizada a
entrega das mercadorias ao importador.  Independentemente do método de inspeção selecionado,
as mercadorias são entregues depois de a liberação ser registrada no SISCOMEX pela autoridade
aduaneira.  O SISCOMEX designa um dos seguintes canais para inspeção de mercadorias:

• Canal verde por meio do qual o sistema automaticamente desembaraça mercadorias
em relação às quais são dispensados o exame da documentação de declaração,
inspeção de mercadorias e exame preliminar de valoração aduaneira;

• Canal azul que utiliza o processo do canal verde para empresas que exportam mais do
que US$30 milhões anualmente;

• Canal amarelo no qual os documentos de declaração aduaneira são examinados e, se
não for constatada nenhuma irregularidade, são autorizados o desembaraço e entrega
das mercadorias, sem inspeção de mercadorias ou exame preliminar de valoração
aduaneira;

                                                
161 Diretrizes nos. 772 e 182, respectivamente, de 2 e 5 de outubro de 1998.



177

• Canal vermelho no qual as mercadorias não são desembaraçadas nem entregues ao
importador até que os documentos tenham sido examinados, as mercadorias
inspecionadas, e tiver sido efetuado exame preliminar de valoração aduaneira.

• Canal cinza no qual as mercadorias são desembaraçadas nos termos das exigências do
canal vermelho, sendo também realizado exame de valoração aduaneira.

519. Em geral, o desembaraço pelo canal verde leva 24 horas.  Pelo canal amarelo, o
desembaraço pode levar de dois a três dias, ao passo que pelo canal vermelho pode levar de
cinco a trinta dias.  Na prática, o canal cinza se aplica a importações não originadas na Europa,
Estados Unidos ou Japão - principalmente países asiáticos, caso em que o exame das
mercadorias, valor e dos documentos pode levar mais de 60 dias.

520. A primeira importação realizada por uma empresa ou outra instituição deve tomar o canal
vermelho.  Ademais, a empresa que tiver cometido erros no passado automaticamente passa pelo
canal vermelho.  As empresas que exportarem mais do que 30 milhões de dólares por ano
poderão utilizar a linha azul, que já está operando no aeroporto de Viracopos, Estado de São
Paulo, e lhes possibilita desembaraçar suas mercadorias em seis horas.

521. O processo de importação brasileiro é administrado por intermédio de um sistema de
inspeção de três níveis e exame documental.  Nível 1: Preparação de Entrada Aduaneira --
Despachantes/Importadores: Os despachantes aduaneiros controlam o primeiro nível,
inspecionando as mercadorias do importador e preparando a documentação de importação que
discrimina classificação de tarifas, avaliação e origem.  Nesta etapa, são pagas taxas a bancos
privados e governamentais.

522. Nível 2: Inspeção Alfandegária Física: O segundo nível da alfândega é a inspeção
realizada pelo serviço aduaneiro do governo.  O papel da inspeção é verificar tanto
aleatoriamente como seletivamente a existência de fraude ou declaração inexata.  A
parametrização de mercadorias para inspeção é efetuada pelo SISCOMEX, um sistema
informatizado.

523. Quando a declaração de importação (DI) é inserida no sistema, o computador gera um
entre quatro possíveis canais nos quais as mercadorias são inspecionadas ou desembaraçadas.  O
canal verde desembaraça as mercadorias e a documentação de importação e o canal amarelo
confere apenas a documentação de importação.  Cada um deles é aplicado em média a 32% de
todas as importações, totalizando em conjunto 64% do desembaraço aduaneiro realizado sem
inspeção física na alfândega; essas porcentagens deveriam ser melhoradas.  A inspeção física é
coberta pelo canal vermelho (32%) e pelo canal cinza (4%).

524. Nível 3: Exame e Fiscalização: O terceiro nível do processo aduaneiro é responsabilidade
da administração aduaneira.

525. A alfândega verifica se o preço da mercadoria está abaixo do preço vigente, e se houver
quaisquer dúvidas sobre o preço, as mercadorias poderão ficar retidas por mais de 30 dias.  Este
sistema, em operação desde março de 1998, toma por base preços internacionalmente
reconhecidos (inseridos no SISCOMEX), por meio de código tarifário.  Se o sistema indicar
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“cinza” o importador deve apresentar documentação comprobatória dos preços, por meio dos
documentos disponíveis.

526. O inspetor verifica as mercadorias e as libera ou as rejeita, enviando a documentação a
um comitê de avaliação.  Nesse caso, o importador pode retirar as mercadorias apenas mediante
depósito em garantia no valor da diferença de tarifa que seria aplicável, tendo-se em vista que o
processo de avaliação alfandegária pode levar até 60 dias.  Quando a inspeção aduaneira for
concluída sem problemas, as mercadorias serão liberadas.  Porém, se houver infração de
legislação fiscal ou outra irregularidade que deva ser sanada, é necessário um crédito tributário e,
caso aplicável, a declaração é aprovada.

527. Quando as mercadorias são liberadas pelo sistema, a autoridade fiscal emite o
Comprovante de Importação, que será entregue ao importador como prova de que os produtos
foram devidamente importados.

b. Exportação

528. A empresa deve ser registrada como exportadora antes de remeter mercadorias para fora
do país conforme se tratou acima.  O Registro de Exportação leva 2-3 dias em média para ser
obtido.  Em primeiro lugar, o exportador ou seu representante legal, registra-se no sistema de
Declaração para Despacho de Exportação - (DDE) e protocola pedido de despacho.  A seguir, o
exportador ou agente de carga informa o Inspetor da Alfândega da presença da carga e apresenta
a nota fiscal, o recibo de pagamento do custo de embarque e demais documentos, dependendo da
natureza das mercadorias ou da operação.  O Inspetor da Alfândega analisa e aprova a DDE.
Neste ponto, informações anteriormente fornecidas ficam inacessíveis ao exportador.  Nesta fase,
o Sistema efetua uma distribuição aleatória (parametrização) e automaticamente designa o
inspetor que deverá processar a liberação.  A parametrização consiste na seleção automática do
sistema de processamento (canal verde, amarelo, vermelho ou cinza) a ser empregado na
inspeção.  Esta é a última fase na qual o exportador interage com o Sistema; nas fases restantes
ele poderá ter acesso a informações de processamento tão-somente para consulta.  O despacho é
concluído com a autorização do embarque da mercadoria.  Finalmente, o documento oficial é
emitido pelo Departamento da Receita Federal por intermédio do Sistema, quando solicitado
pelo exportador, atestando que as mercadorias foram efetivamente embarcadas.  Os documentos
essenciais requeridos neste processo são:

• Conhecimento de Embarque (aéreo ou marítimo)
• Fatura Comercial (original e assinada)
• Certificado de Origem (caso aplicável)
• Certificado Sanitário (caso aplicável)
• Registro de Exportação (RE) do SISCOMEX - documento interno
• Nota fiscal de Venda - documento interno
• Romaneio de embarque

529. As mercadorias são sujeitas a exame de documentos e inspeção física pela autoridade
aduaneira.  O prazo médio para desembaraço das mercadorias e para colocá-las à disposição do
transportador é dois dias.  Quando as mercadorias são liberadas pela alfândega, o Departamento
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da Receita Federal, mediante requerimento do exportador, emite o Comprovante de Exportação
(CE), o documento oficial comprobatório da efetiva remessa das mercadorias para fora do país.
Esse documento corrobora a operação de exportação e tem eficácia legal para fins
administrativos, cambiais e fiscais.

530. As estatísticas brasileiras acerca de comércio exterior mostram que, em termos
quantitativos, 30% das vendas para fora do país apresentam preço inferior a US$10.000,00 mas,
em termos de valor, esse segmento representa apenas 0,7% do volume anual de exportações do
Brasil.  Para aumentar a eficiência, foi desenvolvido um sistema para simplificar o tratamento
administrativo e cambial das exportações com valor menor que US$10.000,00, informalmente
denominado “SIMPLEX” no mercado de exportação brasileiro.  Por meio deste mecanismo, as
empresas exportadoras têm direito a Registro de Exportação Simplificado (RES) e Contrato de
Câmbio Simplificado que podem ser processados mais rapidamente e apresentam menos
exigências de informações.  Seguem-se algumas das etapas simplificadas e diferenças em
comparação com a operação de exportação normal:

• O registro no SISCOMEX requer o preenchimento de apenas 14 campos, em
comparação com o processo normal, que requer 27 campos;

• As operações de exportação normais requerem, antes do embarque, contrato de câmbio
R/$ com preenchimento, pelo exportador, de 26 tipos de informações.  No SIMPLEX
são necessários apenas cinco tipos de informações;

• O exportador não precisa entregar os documentos de exportação ao banco; e
• As exportações podem ser pagas com cartão de crédito.

4. Tarifas Aduaneiras e Impostos

531. Vários tributos se aplicam a produtos importados, a saber:

• Imposto de Importação
• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
• Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)

a. Imposto de Importação

532. Com a entrada em vigor da Tarifa Externa Comum (TEC) do MERCOSUL, em 1º de
janeiro de 1995, o Brasil passou a aplicar a TEC a 85% dos produtos importados dos demais
países-membro (Argentina, Uruguai e Paraguai).  Os restantes 15%, a saber, produtos
considerados sensíveis (numa relação de exceções que incluem bens de capital, bens de consumo
e equipamentos de informática e de telecomunicações) foram excluídos da TEC, contudo serão
gradualmente incorporados, até no mais tardar 2006.  A TEC segue o Sistema Harmonizado para
Classificação Tarifária de Produtos da OMC.

533. Com respeito ao comércio do MERCOSUL, os produtos provenientes de quaisquer dos
estados-membro e os sujeitos à Tarifa Externa Comum, sobre os quais tiver sido pago imposto,
circulam livremente na área do MERCOSUL.  Os produtos contidos na relação de exceções
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podem circular livremente somente quando tiver sido provada sua origem na Comunidade.  Os
produtos originários dos EUA estão sujeitos às tarifas aduaneiras contidas na TEC e na relação
de exceções do sistema do MERCOSUL, visando evitar a realização de operações de
triangulação comercial.

534. Segundo o Acordo de Cooperação Econômica e Comercial, os produtos de países-
membro da ALADI (Associação Latino-americana de Integração) que não forem membros do
Mercado Comum do Sul (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela) ou de
países que se beneficiarem do Sistema Global de Preferências Comerciais recebem tratamento
especial do Brasil.  Esse tratamento preferencial tem como conseqüência a redução ou isenção de
tarifas aduaneiras.

535. As alíquotas do Imposto de Importação (II) variam entre 3% e 35%, calculadas em bases
ad valorem sobre o valor CIF dos produtos.  O II é pago por meio de débito automático na conta
corrente designada pelo importador quando do registro da DI (Declaração de Importação) no
SISCOMEX.

536. O IPI aplica-se não apenas a produtos importados mas também a produtos nacionais a
serem vendidos no mercado interno.  As alíquotas em geral variam entre 5% e 15% e, em alguns
casos, podem ultrapassar 30%.  O IPI é pago por meio de débito automático em conta bancária
designada pelo importador quando do registro da DI (Declaração de Importação) no
SISCOMEX.

537. O ICMS é um imposto estadual cuja alíquota varia de acordo com o Estado para o qual os
produtos são remetidos; a alíquota básica é 18%.  Para certos produtos considerados não
essenciais, tais como automóveis, bebidas e cosméticos, a alíquota é 25%.

538. A exemplo dos impostos federais, o ICMS também deve ser pago até a data de protocolo
da DI (Declaração de Importação).  Se for efetuado subseqüentemente a essa data, o pagamento
ficará sujeito a multa de 10%.  Se o importador situar-se no Rio de Janeiro, o ICMS será pago no
Banco do Brasil ou BANERJ por meio do preenchimento do DARJ (documento de arrecadação
do estado do Rio de Janeiro).  As empresas localizadas em outros estados usarão o Formulário
Nacional do ICMS sobre importações destinadas a outra Unidade da Federação para pagamento
no Banco do Brasil ou no respectivo banco estadual.

539. Se os produtos importados se beneficiarem de isenção, não-pagamento ou pagamento
diferido do ICMS, a Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira deverá ser preenchida,
assinada e apresentada para desembaraço aduaneiro independentemente de comprovação de
recolhimento de ICMS.

540. O AFRMM se aplica a mercadorias importadas trazidas por mar.  A alíquota é 25% do
valor de frete, e o imposto é destinado à melhoria do sistema de armazenamento de mercadorias
e transporte nos portos brasileiros.  É pago por meio de cheque em nome do agente marítimo
quando da liberação do conhecimento de embarque, o que ocorre antes de as mercadorias serem
desembaraçadas pela alfândega.
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541. Segue-se a base de cálculo destes impostos cumulativos de múltiplos estágios:

• O II incide sobre o valor CIF das mercadorias.
• O PI é calculado aplicando-se o imposto à soma de CIF mais II.
• O ICMS é calculado aplicando-se o imposto à soma de CIF, II e valores de IPI.

542. Em média, o valor final de imposto é aproximadamente 60% do valor CIF dos produtos
importados, o custo FOB de remessa por mar de 64% e o custo FOB de remessa via aérea de
70%, como mostra o exemplo a seguir.

543. A partir de 01/01/99, o registro da Declaração de Importação (DI) ficou sujeito a
pagamento da Taxa de Utilização do SISCOMEX que é debitado automaticamente à conta
bancária designada pelo importador na DI.  Essa taxa é de R$30 por DI, mais valores variáveis
segundo cada acréscimo à DI, de acordo com a tabela.

Tabela V.2 Exemplo de Tarifas Aduaneiras e Impostos

FRETE MARÍTIMO FRETE AÉREO
US$ US$

FOB 50.00
0

FOB 50.00
0

Frete 3.500 Frete 5.000
Seguro 750 Seguro 1.000

CIF 54.25
0

CIF 56.00
0

II (20%) 10.85
0

II (20%) 11.20
0

IPI (5%) 3.255 IPI (5%) 3.360
ICMS (18%) 12.30

3
ICMS (18%) 12.70

0
Custo de

importação
80.65

8
Custo de importação 83.26

0
Armazenamento
(0,35% do CIF)

195 Armazenamento (1,5%
do CIF)

840

AFRMM (25% do
Frete)

875 Impostos adicionais
(50%)

420

Outros impostos 155 Outros impostos 155
Agente expedidor 108 Agente expedidor 112

Custo de expedição 1.333 Custo de expedição 1.527
Custo Desembarcado =

81.992
Custo Desembarcado =

84.787
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5. Incentivos Específicos à Importação

544. Em geral, não há incentivos à importação, exceto em operações de drawback.  Vários
bens de capital são isentos de IPI e ICMS.  Alguns poucos produtos também se beneficiam de
redução de II, para 5%.  Para se obter redução extraordinária de Imposto de Importação é
necessário requerer à Divisão Internacional da SECEX isenção em relação a um equipamento em
particular.  O requerimento é apresentado com a condição de que não exista no Brasil nenhum
equipamento igual ou similar que poderia substitui-lo.  A redução mínima de imposto de
importação permitida em casos especiais é 5%.  O requerimento consiste dos seguintes itens:

• Requerimento;
• Declaração dos benefícios oferecidos pelo equipamento;
• Informações técnicas; e
• Catálogos.

6. Análise

545. Estudo recente162, realizado pela Câmara de Comércio Americana, analisou os prazos de
processamento das várias fases da cadeia produtiva de uma empresa de exportação.  O estudo
constatou que o prazo de entrega é mais longo e variável do que seria desejável para investidores
que se dedicam à exportação.  Como se vê na Figura V.3, o prazo de processamento médio para
importação e exportação poderia ser reduzido em 45 por cento, de 99 dias para 55 dias (trata-se
de valores médios válidos para produtos exportados por via marítima, aérea e rodoviária) com
emprego de técnicas que seguem a melhor prática.  As associações de empresários e de
investidores também são de opinião que os atuais métodos do SISCOMEX usados nos
procedimentos de importação e exportação ainda são complicados, causa de atrasos, incoerentes
e sem sincronia, acarretando impacto negativo sobre a competitividade das empresas brasileiras
no mercado externo.  Os investidores deram a entender que o prazo de entrega deve ser reduzido,
visto ser importantíssimo à sobrevivência das empresas no competitivo mercado mundial.  Este é
um dos importantes fatores que prejudicam os esforços nacionais de exportação, pois os clientes
globais dão preferência a empresas com entrega rápida e tempestiva.

Figura V.3 Variação do Ciclo de Exportação Médio –
Redução dos Atuais Tempos de Espera a Níveis Desejáveis
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546. A redução do tempo de espera resultaria em melhor controle de custos operacionais, pois
possibilita a redução do tempo perdido com procedimentos, bem como do custo de
armazenamento e transporte e dos custos financeiros, por meio da limitação de estoques.
Estima-se que, em relação a um ciclo médio de 120 dias, a redução de 50% no ciclo logístico
total importaria redução 50% dos atuais estoques.  Isto representaria redução significativa dos
custos das empresas de exportação.  O Quadro V.1 apresenta o sistema de comércio exterior
informatizado das Filipinas.  É semelhante ao sistema usado no Brasil, contudo seus resultados
são diferentes em termos de prazo de inspeção e liberação de mercadorias por meio da utilização
eficaz de sistemas de informação.  Como mostra a Figura V.4, o emprego eficaz do programa
informatizado melhorou significativamente os prazos de processamento alfandegário do sistema
Aduaneiro das Filipinas.  Sistemas baseados em documentos impressos que implicam mais de 90
etapas e 40 assinaturas foram substituídos pela apresentação eletrônica de documentos e contato
face a face entre os agentes dos importadores e autoridades aduaneiras.  As inspeções físicas
foram reduzidas de 100 por cento para 15 por cento por meio da implantação do sistema de
seletividade informatizado.  Os operadores de entrepostos recebem mensagens eletrônicas dando
conta da conclusão do processo de desembaraço alfandegário e de que as mercadorias podem ser
liberadas.

Figura V.4 Tempo de Processamento Aduaneiro para Liberação de Cargas

Quadro V.1 Visão Geral do Programa Informatizado da Agência Aduaneira das
Filipinas

Com a substituição, por seu processo automatizado ACOS, dos antiquados procedimentos
manuais, a Agência Aduaneira das Filipinas está atualmente em melhor posição para levar a
cabo a função que lhe cabe de arrecadação de receitas do governo, prevenção de
contrabando e facilitação do comércio.

Sistemas informatizados e procedimentos alfandegários reformulados substituíram os

                                                                                                                                                            
162 Junho de 1999.
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antiquados e ineficientes processos manuais baseados em documentos impressos
característicos de métodos de trabalho aduaneiros existentes em todo o mundo

anteriormente ao emprego da informática no comércio e indústria.  Com menos operações
face a face, tratar com a aduana ficou menos intimidante.  Esse fato, por sua vez, incentiva
a realização de maior volume de operações comerciais e operações mais rápidas significam
mais receita.

Até o momento, os sistemas informatizados em ACOS incluem: 1. Sistema de Declarações
Eletrônicas.  A transição de declarações impressas para declarações eletrônicas melhorou
muito a eficiência dos procedimentos alfandegários, pois a disponibilidade das declarações
ao pessoal da aduana a cargo do processamento de importações não se limita ao número de
vias impressas (como no tempo em que existiam apenas em papel) enviadas à Agência, e
sim ao número de terminais de computador disponíveis.  Isto acelerou em muito os
procedimentos aduaneiros e reduziu as oportunidades para prática de pequenos atos de
corrupção associada a processos manuais baseados em documentos impressos.

2. Inserção Eletrônica de Dados nos Computadores da Agência.  Todos estes métodos de
aptresentação de dados referentes a importação eliminaram as interações face a face entre
importadores/despachantes e o pessoal da aduana características de operações manuais e
baseadas em documentos impressos.  Isto aumenta a velocidade e eficiência do processo de
desembaraço alfandegário e elimina oportunidades para extorsão e corrupção.

3. Módulo de Lançamento.  O Módulo de Lançamento efetua o cálculo automático de
impostos e tarifas a serem pagos.

4. Sistema de Seletividade. O Sistema de Seletividade determina o Perfil de Risco de
embarques submetendo os dados relativos aos embarques a cerca de 18 critérios, tais como
triagens ou testes.  Possibilita à Agência maximizar o uso de seus recursos limitados, por
exemplo por meio da colocação de pessoal e equipamentos nas Áreas de Exame
Designadas para propiciar liberação mais rápida de cargas e minimizar ou prevenir
contrabando técnico e de outra natureza.

5. Sistema de Cobrança.
O Sistema de Cobrança Informatizado da Agência cobre todas as etapas, desde a data de
pagamento antecipado pelo importador de tarifas alfandegárias e impostos, até a data na
qual esses pagamentos são confrontados com o que os importadores devem pagar, até a
data na qual se determinar que esses pagamentos foram remetidos ao Tesouro Nacional.

547. No Brasil, o sistema de parametrização do SISCOMEX define a cor de canal para fins de
verificação ou inspeção pela alfândega, contudo, o inspetor encarregado da análise pode altera-
la.  Este poder discricionário causa certa insegurança ao importador.  Por exemplo, no caso de
haver classificação incorreta em declarações de importação, os infratores talvez tenham de pagar
pesadas multas e fiquem proibidos de participar de operações de comércio exterior por até cinco
anos.  Se houver erro de classificação, as mercadorias ficam sujeitas a multa de 20% do valor
CIF, mesmo que o erro favoreça o Estado.  Os investidores mencionaram haver casos em que os
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inspetores aduaneiros questionam a classificação ou alteram o canal verde para outro, ameaçam
impor multa e talvez acabem aceitando suborno de até 10% do valor CIF.

548. Há demoras freqüentes nos portos e aeroportos causadas por greves de inspetores
aduaneiros que em geral fazem operação tartaruga ou demonstrações de protesto durante um mês
a cada ano em São Paulo e Rio de Janeiro.  Em 2000, fizeram operação tartaruga no Rio de
Janeiro.  Essa situação pode levar a demoras significativas no desembaraço de mercadorias, visto
que um inspetor normalmente cuida de 30 importações por dia, mas cuida de aproximadamente
apenas 10 importações por dia durante operação tartaruga.

549. Nos casos nos quais for necessária licença de importação e a inspeção também depender
de outros ministérios, a liberação de mercadorias poderá levar de 6 a 60 dias nos aeroportos e de
13 dias a 3 meses nos portos.  Esse prazo é significativamente maior do que nos casos que não
requerem licenças ou outras inspeções de órgãos públicos.  Uma das razões desta situação é que
a inspeção realizada por ministérios que devam dar sua anuência ainda não está incluída no
SISCOMEX e as diversas inspeções efetuadas por autoridades diferentes devem ser realizadas e
comunicadas em documento escrito, prolongando o prazo de liberação.

Quadro. V.2 Problemas no Processo de Importação

A Fundação Getúlio Vargas realizou para a Câmara de Comércio Americana um estudo
sobre os procedimentos alfandegários.  O estudo identificou os pontos de estrangulamento
mais significativos do processo de importação.  Esses pontos de estrangulamento
influenciam o tempo de espera do setor.  O impacto de tempos de espera mais longos do
que os previstos dessa forma afeta negativamente os custos operacionais e financeiros
industriais, o crescimento das exportações e a participação no mercado internacional de
produtos brasileiros.  Seguem-se os principais pontos de estrangulamento do processo de
importação:

• As operações aduaneiras são realizadas entre segunda-feira e sexta-feira apenas
durante o horário comercial, em vez de semana de sete dias, 24 horas por dia

• Impossibilidade de promover a liberação antecipada de importações
• Exigência de Certificado de Origem para cada fatura comercial, mesmo para

volumes grandes
• Sobreposição de documentos que atendem à mesma finalidade
• Constantes alterações de normas relativas a Licença de Importação
• Emissão de licença prévia antes do embarque

7. Recomendações

550. A Administração Aduaneira já está dando passos para aumentar a eficiência do processo
de liberação.  Em seus esforços contínuos para implementar reformas alfandegárias, o Governo
do Brasil beneficiar-se-ia da experiência de outros países.  Tem havido um movimento
internacional em direção à racionalização de operações aduaneiras visando oferecer uma relação
comercial mais amigável com os clientes.  Como o Governo do Brasil deseja atrair maior volume
de Investimentos Externos Diretos - FDI – voltados à exportação, operações aduaneiras que
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agilizem a liberação de embarques legítimos, tendo ao mesmo tempo em mira operações
irregulares, constituirão um importante elemento desta política.  Com o fim de facilitar o
comércio, uma pesquisa da Organização Mundial de Alfândegas (WCO) identificou vários
fatores e práticas como particularmente bem-sucedidos na implementação e administração de
modificações:

• Comunicação de duas vias com o setor privado;
• Uso de consultores externos - o uso de consultores externos é empregado com sucesso

apenas quando a administração Aduaneira tem uma compreensão clara do que deseja
fazer;

• Abordagem de administração de projeto;
• Grupos setoriais - são usados grupos setoriais internos e externos para definir

exigências de alterações.  Muitas administrações Aduaneiras em todo o mundo
estabeleceram estruturas permanentes de consulta aos envolvidos;

• Equipes de administração sênior para liderar e implementar a visão;
• Equipes de melhoria de processo;
• Parcerias com outros órgãos do governo;
• Administração de alterações;
• Reengenharia de processo comercial – tem sido usada de forma bem ampla por países

desenvolvidos;
• As administrações aduaneiras procederam à reengenharia de seus processos comerciais

tornando-os mais eficientes e eficazes;
• Apoio de alto nível dos responsáveis pela elaboração de políticas.

551. Paralelamente, a Autoridade deve dar mais ênfase à elaboração de um plano de
administração estratégico de 3-5 anos e envolver todos os participantes no processo.  O exemplo
da composição da estratégia comercial para a Alfândega dinamarquesa apresentado no Apêndice
B também poderia ser utilizado no Brasil.  Ao agir dessa forma, o governo poderia considerar:

• Dar mais ênfase a um plano estratégico global de modernização das alfândegas a partir
de uma perspectiva de desenvolvimento de pessoal e de desempenho organizacional.
As autoridades aduaneiras que empregam as melhores práticas internacionais têm a
vantagem de implementar alterações mais amplas dentro da organização
(SECEX163/DECEX164).

• Integração do plano estratégico aos esforços de informatização já em andamento e,
numa situação ideal, integração à melhoria de desempenho como um todo.  A
SECEX/DECEX devem implementar um programa de capacidade institucional
baseado no apoio dos responsáveis pela elaboração de políticas pertinentes.

• Devem ser empregadas a administração de alterações e técnicas de reengenharia de
processo.  Para estruturar corretamente o programa e prioridades do programa, devem
ser estabelecidos grupos setoriais, pesquisas relativas a clientes ou um grupo de
trabalho, com representantes de todos os participantes internos e externos pertinentes.
Esta função de feedback deve ser institucionalizada de forma a propiciar a consecução

                                                
163 SECEX: Secretaria de Comércio Exterior.
164 DECEX: Departamento de Operações de Comércio Exterior.
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sustentada de metas de longo prazo.  Ao envolver os participantes num diálogo
contínuo, a SECEX/DECEX será capaz de atender as necessidades dos clientes em seu
devido tempo.

552. Aumento da capacidade e funções do SISCOMEX.  É possível tornar o SISCOMEX
mais universal e acessível.  O DECEX, o departamento encarregado do SISCOMEX, deve
acelerar seus planos de revisão do subsistema do SISCOMEX para exportações introduzido
originalmente em 1993.  O SISCOMEX poderá ser usado via Internet por meio de senha.

553. Aumento da atual capacidade do sistema informatizado de processamento de
pagamento de todas as tarifas e impostos por meio de transferências bancárias eletrônicas ou a
partir de um fundo criado com essa finalidade pelo importador.  O atual sistema permite
pagamentos do II por meio do SISCOMEX.  Porém, o pagamento de AFRMM e ICMS não está
integrado ao sistema.  Facilitar o pagamento de todas as taxas, impostos e tarifas necessários
aceleraria a liberação.

554. Ampliação do horário de expediente nos pontos de entrada das alfândegas das atuais
oito horas por dia, cinco dias por semana, para 24 horas por dia, sete dias por semana, de forma a
não reter na alfândega mercadorias necessárias ao sistema produtivo do país.  Adaptar o horário
de expediente às exigências operacionais da economia e criar turnos de alfândega similares aos
exemplos do México e das Filipinas.

555. A seleção do canal de inspeção deve ser determinada pelo SISCOMEX.  Somente se
houver indícios de irregularidades e quando confirmadas pela chefia da Inspetoria da Receita
poderá ser selecionado outro canal.  Se um inspetor requisitar exame físico da carga no canal
verde ou no amarelo, o inspetor deverá formalizar o pedido por escrito e o chefe da Inspetoria da
Receita deve aprovar este documento escrito.  Para assegurar a eficiência das inspeções e
restringir o poder discricionário, os atos dos inspetores devem ser claramente definidos na lei,
procedimentos e práticas.

556. A automatização do processo de seleção de canal no processo de desembaraço
alfandegário brasileiro também tem por objetivo reduzir o poder discricionário e,
conseqüentemente, a corrupção.  A Autoridade Aduaneira deu passos para reduzir atos de poder
discricionário.  No entanto, os investidores referem-se a um problema no atual sistema de
inspeção, qual seja, alguns administradores aduaneiros habitualmente exercem seu poder
discricionário para inspecionar importações, fazendo mais exigências dos que as inerentes ao
respectivo canal.  Os diferentes usos praticados pelas alfândegas não são necessariamente maus,
quando empregado o critério esclarecido de um funcionário alfandegário experiente, podendo ser
um meio valioso de concentrar o foco da inspeção.  Porém, o poder discricionário deve ser
devidamente monitorado ou poderão ser cometidos abusos.  A redução das multas também
diminuiria o potencial para comportamento discricionário.  Por exemplo, em Portugal a multa é
igual à diferença entre o imposto devido e o imposto declarado, e o infrator não é penalizado
quando o erro não prejudica o Estado.

557. Ademais, no futuro, a inspeção física poderia ser reduzida somente para 10-20% dos
produtos por meio da utilização de métodos estatísticos.  Isso significa desenvolver o sistema
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aduaneiro de forma que tanto o canal verde como o amarelo cubram 80-90% da totalidade dos
produtos.  Por exemplo, o México inspeciona fisicamente apenas 10% dos produtos.

Quadro V.3 A Mudança da Face da Aduana no México

No final da década de 1980, o México iniciou um grande programa de reforma aduaneira para
acompanhar sua nova política de liberalização comercial.  Além de reduzir tarifas, o México aboliu
por completo os preços de referência oficiais de todas as importações e de praticamente todas as
exportações.  A partir de meados de 1989, foi iniciada uma reforma radical para modernizar o
procedimento alfandegário e melhorar sua eficiência.  Os custos excessivos de desembaraço
aduaneiro constituíam efetivamente outra barreira ao comércio, pois os procedimentos
alfandegários não acompanhavam as reformas comerciais.  Os comerciantes enfrentavam longas
demoras de processamento e custos não comprovados significativos para desembaraçar
mercadorias.  As autoridades tinham efetivamente perdido controle sobre o procedimento e receitas
alfandegários, e o sistema estava atolado na burocracia, em tomadas de decisões arbitrárias e na
corrupção.  Os regulamentos aduaneiros davam a entender que toda operação com mercadorias
tinha de ser inspecionada individualmente, e podiam aplicar-se centenas de regulamentos.  Eram
atribuídos desmedidos poderes discricionários e de negociação às autoridades aduaneiras, sendo a
conseqüência previsível a perda efetiva de controle sobre o processo pelas autoridades.

Os importadores usavam despachantes aduaneiros particulares para encontrar seu caminho em meio
às inúmeras obrigações e disposições previstas em lei.  Em geral, os despachantes aduaneiros eram
considerados importantes cúmplices nas irregularidades ocorridas nas aduanas.   O ingresso nessa
profissão fora rigidamente controlado por meio de licenças e o número de despachantes aduaneiros
permaneceu mais ou menos constante durante mais de uma década.

Em 1o de janeiro de 1990, a Alfândega foi integrada ao regime geral de cobrança de impostos, que
se baseava na declaração voluntária das obrigações tributárias.  De forma análoga, no México as
tarifas aduaneiras são atualmente pagas antecipadamente aos procedimentos de desembaraço, sendo
seu pagamento efetuado por meio de bancos comerciais em vez de diretamente a funcionários da
aduana.  Uma premissa básica do novo sistema era que a inspeção individual significativa de cada
operação era impossível.  Um processo de seleção aleatória gerado por computador atualmente
determina quais operações comerciais serão inspecionadas.  As autoridades refinaram técnicas de
amostragem com base nas lições aprendidas a partir das informações colhidas - por exemplo,
inspeções mais freqüentes nos locais onde são constatadas mais irregularidades.

O número de etapas do procedimento aduaneiro foi reduzido em dois terços, e a redução do tempo
de processamento constitui grande fonte de economia tanto para autoridades como para
comerciantes.  O ingresso na antes rigidamente controlada profissão de despachante aduaneiro foi
liberado, sendo as comissões determinadas pela concorrência de mercado.  O sistema de inspeção
aleatória é complementado por severas multas e penalidades para todos os envolvidos se forem
constatadas irregularidades durante a inspeção.  O prazo de processamento normal por operação foi
reduzido de cerca de três dias para 20 minutos, ou no máximo três horas se houver opção para
inspeção de mercadorias.  Depois de seis meses, o volume de operações aumentou em 50% em
alguns dos principais pontos de entrada, ao passo que os recolhimentos diários reajustados
aumentaram em mais de 10%.

Fonte: Banco Mundial
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C. Registro de Operações de Câmbio & Controle Cambial

1. Registro no Banco Central

558. Em 15 de agosto de 2000, o Banco Central do Brasil emitiu a Circular no. 2997 que
alterou de forma significativa as normas que regem o registro de investimento estrangeiro no
Brasil.  O registro é aconselhável porque permite a remessa posterior do capital inicial, lucros,
dividendos e juros para fora do país sem pagamento de imposto de retenção na fonte de 15% ou
25% (são cobrados 25% sobre lucros remetidos aos assim chamados paraísos fiscais, como as
Ilhas Caimã ou Liechtenstein).  Ademais, o registro garante que haverá câmbio suficiente
disponível à taxa do câmbio comercial que é mais favorável para remessa de capital e lucros ao
exterior.

559. Ademais, o comprovante de Registro no Banco Central é um dos vários documentos
exigidos para obtenção de visto de residência permanente para o(s) executivo(s) de uma empresa
brasileira receptora do investimento de capital de risco estrangeiro.  A regulamentação genérica
que rege o registro de capital de investimento estrangeiro no Banco Central consta da Circular do
Banco Central 2997 de 15 de agosto de 2000, e alterações parciais subseqüentes.

560. A legislação brasileira tradicionalmente considerava que os Investimentos Externos
Diretos - FDI - consistem de investimentos de capital de risco.  Portanto, o uso de tecnologia e
maquinaria para conferência em troca de participação em empresa brasileira, embora permitido,
não constituía FDI.  Por conseguinte, o registro no Banco Central de operações desse tipo sempre
foi obrigatório, sendo os ativos importados registrados pelo valor discriminado na fatura
comercial. 165  O registro no Banco Central também é obrigatório para investimentos em carteira
efetuados por estrangeiros,166 empréstimos recebidos de fonte estrangeira,167 contratos de
licenciamento para uso de direito de propriedade intelectual ou tecnologia, contratos de
assistência técnica, contratos de franquia,168 bem como contratos de leasing e financiamento de
importação com pessoa jurídica estrangeira.169  A comprovação do Registro deve ser apresentada
a qualquer banco dentro do Brasil sempre que houver necessidade de remeter moeda estrangeira
para fora do país.  Não são cobradas taxas para obtenção de Certificado de Registro.

a. Capital de investimento

561. O capital destinado a investimento externo direto deve ser registrado no escritório
regional do Banco Central com jurisdição sobre a região ou estado no qual fica a sede da
empresa ou onde ocorrerá o investimento de capital de risco.  Há dez escritórios regionais em
todo Brasil que em geral têm jurisdição sobre mais de um estado (São Paulo e Distrito Federal,
Brasília, têm seus próprios escritórios, enquanto o do Rio de Janeiro tem jurisdição sobre os
estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo).  O receptor do investimento ou o representante no
                                                
165 Circular do Banco Central no. 2997 de 15 de agosto de 2000.
166 Resolução do Banco Central no. 2337 de 11 de novembro de 1996, Resolução do Banco Central no. 2689 de 26
de janeiro de 2000 e Resolução do Banco Central no. 2786 de 18 de outubro de 2000.
167 Resolução do Banco Central no. 2515 de 29 de junho de 1998, Resolução do Banco Central no. 2770 de 3 de
agosto de 2000.
168 Resolução do Banco Central no. 2337 de 28 de novembro de 1996.
169 Resolução do Banco Central no. 2342 de 13 de dezembro de 1996.
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país do investidor estrangeiro deve solicitar registro em nome do investidor estrangeiro.  O
pedido de Registro de capital estrangeiro que ingressará no Brasil destinado a investimento
direto deve ocorrer dentro de 30 dias a contar do depósito do capital estrangeiro em banco
autorizado a operar em câmbio.

562. Em julho de 2000, o prazo para emissão do Certificado de Registro de capital de
investimento externo direto transferido para o Brasil era cerca de um ano e meio a dois anos
subseqüentemente ao protocolo do pedido de registro no escritório regional de São Paulo.  Se o
pedido de registro fosse protocolado no Rio de Janeiro, o prazo era de dois a seis meses, ao passo
que era de apenas algumas semanas se protocolado em Curitiba, no estado do Paraná, no sul do
Brasil.  Contudo, a expectativa é que o novo sistema de registro reduza significativamente o
prazo.

563. Com o novo sistema eletrônico, o registro do investimento externo direto é tão-somente
uma declaração on-line efetuada por intermédio do SISBACEN (o Sistema Informativo do
Banco Central ao qual se tem acesso por meio da página na Internet170 do Banco Central,
disponível tanto em português como em inglês) e a obtenção de um número permanente do
Banco Central.  As informações necessárias são fornecidas eletronicamente (incluindo quaisquer
modificações ou atualizações subseqüentes, tal como qualquer movimentação de entrada ou
saída de recursos) ao Banco Central, sendo corroboradas por documentos originais impressos
que devem ser mantidos em arquivo por cinco anos.  Esses documentos incluem:

• natureza jurídica das empresas investidoras e receptoras (por exemplo, seu tipo
societário, se houver);

• endereço das instituições investidoras e receptoras;
• identificação do representante legal no Brasil da empresa estrangeira;
• número de identificação de contribuinte pessoa jurídica ou CNPJ da empresa

receptora;
• capital total investido na empresa receptora denominado em reais;
• número de ações ou outros instrumentos, tais como quotas, em que se divide a

participação societária, bem como o valor de quaisquer ações ou instrumentos
mantidos em tesouraria pela empresa receptora;

• capital total e reservas de lucro da empresa receptora;
• total de prejuízos e ganhos acumulados da empresa receptora; e
• total do patrimônio líquido da empresa receptora.

564. No novo sistema de registro eletrônico, é obrigação da empresa receptora do
investimento direto ou do investidor não-residente (por intermédio de seu representante no país)
obter um número de registro permanente por conta do investidor estrangeiro dentro de 30 dias a
contar do ingresso do capital no Brasil.  O número deve então ser usado em qualquer operação
financeira realizada com outros países.  A remessa do capital de investimento inicial e lucros
requer prévia autorização (em geral concedida imediatamente) pelo Departamento de Capitais
Estrangeiros do Banco Central (FIRCE) para uso da taxa do câmbio comercial que é mais
favorável.

                                                
170 A página na internet do Banco Central do Brasil é: http://www.bcb/gov.br.
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565. Em março de 2000, foi implantado um sistema de registro on-line para capital estrangeiro
destinado a investimento em carteira no Brasil.171  O pedido inicial de número de registro
permanente deve ser efetuado pelo agente administrativo (por exemplo, a sociedade corretora)
anteriormente ao ingresso efetivo do capital estrangeiro no Brasil.  É também responsabilidade
do agente administrativo manter o Banco Central informado, por meio do SISBACEN, acerca de
acontecimentos futuros que afetem a conta de carteira, inclusive ganhos de capital, remessa de
rendimentos para fora do país, etc.

566. A regulamentação do novo sistema de registro eletrônico de investimento externo direto
no Brasil (Circular do Banco Central no. 2997 de 15 de agosto de 2000) atualmente considera
investimento externo direto a conferência de bens.  Bens tangíveis e intangíveis conferidos por
investidor estrangeiro podem ser por conseguinte registrados, contanto que sejam importados
sem cobertura cambial visando à integralização do capital de uma nova empresa no Brasil.  No
caso específico de bens intangíveis, é necessária a prévia autorização do Departamento de
Capitais Estrangeiros do Banco Central até mesmo para transferência do bem ao Brasil e seu
registro.  O procedimento para registro de bem tangível é similar ao de investimento em moeda,
ressalvando-se que o valor declarado do investimento deve ser igual ao contido na Declaração de
Importação.  Ademais, o registro on-line deve ocorrer dentro de 90 dias a contar do desembaraço
alfandegário das mercadorias no Brasil.

b. Contratos de Tecnologia, Franquia & Licenciamento

567. O registro on-line de contratos de assistência técnica, franquia & licenciamento referentes
à integralização de capital subscrito ou pagamento de royalties a uma empresa estrangeira
encontra-se em operação desde 1998.172  No sistema eletrônico, o registro significa fornecer as
informações solicitadas sobre a operação on-line por meio do SISBACEN e receber um número
permanente do Banco Central.  O Banco Central pode ter acesso on-line, por meio do
SISCOMEX, a quaisquer licenças ou autorizações prévias que deverem ser requeridas e obtidas
de outros órgãos públicos (como autorização prévia do INPI para contrato de transferência de
tecnologia, franquia ou licenciamento ou do DECEX para importação de maquinaria usada).  Isto
permite emitir um número de registro permanente em questão de dias.  No entanto, como tratado
com mais detalhes abaixo na seção relativa a direitos de propriedade intelectual, o processo de
registro efetivo no INPI ou de obtenção de aprovações do INPI pode sofrer atrasos consideráveis.
Todos os documentos originais que refletem a operação registrada devem ser mantidos pela
empresa em arquivo por período de até cinco anos para possível inspeção por auditores do Banco
Central.  Deve-se observar, também, que, no caso específico de transferência de direitos de
patente ou marca para integralização de capital subscrito, o valor atribuído ao investimento para
fins de registro limitar-se-á àquele aprovado pelo INPI.

                                                
171 Circular do Banco Central 2975 de 29 de março de 2000.
172 Circular do Banco Central no. 2816 de 15 de abril de 1998 e Circular do Banco Central 2795 de 15 de abril de
1998.
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c. Empréstimos, Contratos de Financiamento de Importação &
Leasing

568. Desde o início de 2000, o registro de contratos de financiamento de importação e de
leasing e a obtenção de número de registro permanente do Banco Central são processados
eletronicamente pelo SISBACEN.173  O recipiente do contrato de financiamento de importação
ou de leasing é obrigado a fornecer as características da operação subjacente antes da chegada
dos recursos ou produto arrendado ao Brasil.

569. No caso de pessoa jurídica ou física domiciliada ou residente no Brasil que estiver
convertendo os recursos de um empréstimo estrangeiro em investimento de capital risco
(diretamente ou por meio de banco intermediário local), o tomador deve em primeiro lugar
buscar autorização do Banco Central antes de os recursos pecuniários ingressarem no Brasil.174

O Banco Central aprovará ou indeferirá a conversão proposta de empréstimo externo em capital
de risco com base no valor tomado emprestado, na taxa de juros avençada e/ou nas condições de
pagamento.  Se o Banco Central aprovar as condições do contrato de empréstimo, em geral
concederá autorização dentro de cinco dias úteis a contar do protocolo do pedido.  O receptor do
empréstimo então fornece as informações requeridas em forma eletrônica por meio do
SISBACEN pela Internet.  A moeda de registro deve ser a mesma da obrigação.  Os juros
remetidos estão sujeitos a imposto retido na fonte à alíquota de 15% para mutuantes domiciliados
ou residentes em países que não são considerados paraísos fiscais (caso contrário a alíquota é
25%).

2. Análise

570. Os passos que o Governo do Brasil vem tomando para reduzir exigências de reporte estão
seguindo na direção certa.  O novo sistema aumentou a eficácia do processo por meio da
modificação do sistema, que passou de registro a fornecimento de informações para fins
estatísticos.  A Resolução do Banco Central no. 2689, de 27 de janeiro de 2000, efetuou
importante alteração na lei brasileira ao permitir a pessoas físicas não-residentes no Brasil ou em
quaisquer dos demais países do MERCOSUL realizar investimentos diretos nos mercados de
capitais brasileiros.  Anteriormente à data de entrada em vigor do regulamento, em 31 de março
de 2000, os investimentos efetuados por não-residentes nos países do MERCOSUL nos
mercados de capitais brasileiros restringia-se a investidores institucionais.  Ademais, foi
concedido aos investidores estrangeiros acesso ao mercado de derivativos brasileiro.

571. A Resolução no. 2689 permitiu também a pessoas físicas e a pessoas jurídicas não-
residentes e não-domiciliadas movimentar seus investimentos entre mercados de capitais e o
mercado financeiro sem tirar os recursos do Brasil por meio de contrato de câmbio e a seguir
trazê-los de volta nos termos de outro contrato, conforme exigiam regulamentos anteriores.  Uma
desvantagem da nova legislação é obrigar o investidor pessoa física estrangeiro a designar um
representante legal no Brasil para representá-lo perante a Secretaria da Receita Federal, receber

                                                
173 Circular do Banco Central no. 2816 de 15 de abril de 1998, Circular do Banco Central no. 2901 de 16 de março
de 2000, e Comunicados do Banco Central no. 7359 de 16 de março de 2000 e 7531 de 7 de abril de 2000.
174 Resolução do Banco Central no. 2770 de 30 de agosto de 2000, Circular do Banco Central no. 3003 de 30 de
agosto de 2000, e Circular do Banco Central no. 2933 de 30 de agosto de 2000.
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citação e proceder a registros na Comissão de Valores Mobiliários brasileira (CVM).

572. Com o novo sistema de registro eletrônico, os investimentos estrangeiros já não estão
sujeitos a análise e verificação prévias do Banco Central, sendo o registro efetuado
automaticamente.  Agora que o processo de registro de investimento externo do Banco Central é
eletrônico, o Ministério do Trabalho poderia dispensar a exigência de que o Certificado de
Registro original lhe seja apresentado juntamente com requerimento de visto permanente.  O
Coordenador Geral de Imigração do Ministério do Trabalho agora poderia confirmar esta
informação por meio do SISBACEN.

573. Como determinam os próprios regulamentos, o pedido de registro de capital de
investimento externo deve ser efetuado dentro de 30 dias a contar de seu depósito em banco
autorizado a operar em câmbio.  Por conseguinte, a exigência de registro não é pré-requisito para
o ingresso de capital de investimento no Brasil, não representado, dessa forma, restrição a fluxos
de capital.  Tentar remeter capital de investimento e lucros para o exterior é outra história.

574. Para subseqüentemente remeter o capital de investimento subjacente ou lucros em moeda
estrangeira ao exterior, a empresa tem de apresentar um certificado de registro do Banco Central.
Se não o fizer, provavelmente não conseguirá obter livremente o câmbio exigido.  Trata-se,
portanto, de restrição a fluxos de capital.  O sistema no Brasil representa um contraste gritante
com a situação na Argentina, onde não existem exigências de registro no Banco Central, a troca
de pesos por dólares é irrestrita e garantida por lei.

575. Ademais, o fato de o Brasil ainda fazer exigências de registro no Banco Central lhe
possibilita facilmente reintroduzir controles cambiais (aliás, a razão pela qual este sistema foi
introduzido).  Esse fato serve, no mínimo, para produzir restrição psicológica a fluxos de capital
nas mentes dos investidores.  Finalmente, especificamente com respeito a empréstimos
estrangeiros cujos recursos serão convertidos em capital de investimento, anteriormente ao
registro, o Banco Central deve primeiro aprovar os termos do contrato de empréstimo (inclusive
disposições de amortização, taxa de juros, etc.) para que os recursos possam até mesmo ser
desembolsados no Brasil (caso contrário, os pagamentos de juros serão tributados).  Por
conseguinte, trata-se certamente de restrição ao livre fluxo de capitais para o país e, novamente,
contrasta de forma marcante com a situação existente na maioria dos outros países, como a
vizinha Argentina.

3. Recomendações

Curto prazo :

576. Redução da exigência de registro do Banco Central e sua vínculação a outras
licenças e aprovações.  O Governo poderia realizar análise das exigências de registro do Banco
Central para investimentos externos e sua vinculação a outras exigências de licenças e registro.
Com base nas constatações da análise, o Governo poderá considerar o desenvolvimento de
sistemas de troca de informações eletrônicos que aumentariam significativamente a velocidade
de sistemas de troca de informações ou poderá reduzir as exigências de registro do Banco
Central em relação a algumas das demais licenças e aprovações.
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577. Redução das exigências de documentação.  Os documentos em idiomas que não o
português devem ser traduzidos por tradutor juramentado antes de serem apresentados a
autoridades brasileiras.  Ademais, quando são celebradas operações fora do Brasil, também é
necessário legalizar os documentos no consulado brasileiro mais próximo.  Estes procedimentos
consumem tempo, sendo relativamente caros.  Ao eliminar a necessidade de obtenção de
documentos das empresas estrangeiras que estiverem investindo no Brasil, a responsabilidade
pela exatidão das informações fornecidas ao Banco Central recairia integralmente sobre a
empresa brasileira.

Longo prazo:

578. Dar continuidade à liberalização de controles cambiais.  A finalidade deste estudo não
é a análise detalhada do fluxo de capitais e mecanismos e políticas de controle cambial.
Contudo, puramente do ponto de vista do investidor estrangeiro e dos procedimentos
administrativos, o Brasil poderia dar continuidade a seus esforços de redução dos controles
cambiais.  O Brasil abrandou bastante seus controles cambiais na última década.  Porém, há
muito espaço para prosseguir com estes esforços e liberalizar por completo o sistema.

D. Padrões

579. Todos os produtos agrícolas, gêneros alimentícios e bebidas, medicamentos, aparelhagem
médica, cosméticos (incluem-se aí perfumes e produtos de higiene pessoal, como sabonetes ou
xampus), fluidos de limpeza doméstica (inclusive detergentes), pesticidas, dispositivos de
medição e qualquer outro tipo de produtos fabricados (incluindo seus insumos) que possam
potencialmente representar perigo físico à saúde de consumidores devem ser registrados no
Ministério da Saúde,175 INMETRO (ou seja, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial) 176 ou no Ministério da Agricultura,177 e serem fiscalizados por esses
órgãos, para poderem ser importados, vendidos ou distribuídos dentro do Brasil, ou mesmo
exportados.  Como não existe um órgão central que relacione exatamente que produtos requerem
registro prévio, é necessário consultar cada órgão público em seu web site em português para
obter essas informações.

                                                
175 A Lei Federal no. 6360 de 23 de setembro de 1976, e respectiva regulamentação contida no Decreto federal no.
79.094 de 5 de janeiro de 1977, contém a obrigação de registro de medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas,
instrumentos médicos, cosméticos, produtos para cuidados pessoais e de higiene pessoal e fluidos para limpeza
doméstica no Ministério da Saúde.
176 A Lei Federal no. 5966 de 11 de dezembro de 1973 criou o INMETRO, ao passo que a Lei no. 9933 de 20 de
dezembro de 1999 detalha as áreas de competência do INMETRO.
177 A Lei Federal no. 1283 de 18 de dezembro de 1950 estabelece as exigências de registro para todos os gêneros
alimentícios de origem animal, enquanto a Lei no. 4736 de 15 de julho de 1965 estabelece as relativas a gêneros
alimentícios destinados a uso animal, a Lei no. 4785 de 6 de outubro de 1965 estabelece as exigências relativas a
todos os insumos químicos ou biológicos empregados em gêneros alimentícios (inclusive pesticidas), a Lei no. 8.918
de 14 de julho de 1994, conforme modificada pela Lei no. 8.926 de 24 de novembro de 1994, e respectiva
regulamentação contida no Decreto federal no. 2.314 de 4 de setembro de 1997 estabelece as exigências de registro
para todas as bebidas; a Lei no. 6138 de 8 de novembro de 1974, conforme modificada pela Lei no. 6934 de 13 de
julho de 1981 relativa a fertilizantes, e a Lei no. 7802 de 11 de julho de 1989 e respectiva regulamentação contida no
Decreto federal no. 98.816 de 11 de janeiro de 1990 referente a pesticidas.
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580. O Decreto Federal No. 2.637 de 22 de junho de 1998 estipula que todos os produtos
fabricados no Brasil devem portar rótulo contendo o nome do produtor e respectivo número de
CNPJ, endereço do(s) escritório(s) da empresa, a expressão (se for o caso) “Indústria Brasileira,”
e quaisquer outros regulamentos que a Secretaria da Receita federal porventura emitir no futuro.
A Secretaria da Receita federal também tem competência para impor exigências de rótulo
similares a produtos importados.  Essas exigências de rótulo complementam qualquer outra
porventura requerida por outros órgãos do governo federal, como o Ministério da Saúde.

1. Ministério da Saúde

581. Para registrar um produto (por exemplo, medicamentos, cosméticos e fluidos de limpeza
domésticos) no Ministério da Saúde em Brasília, o fabricante ou importador deve primeiro obter
uma licença de Funcionamento ou LF do Centro de Vigilância Sanitária Estadual onde se
localiza a fábrica ou armazém.  Obtida a LF, o fabricante ou importador deve então obter outra
licença de funcionamento (AFE - autorização de funcionamento de empresa) da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ou ANVISA, uma divisão do Ministério da Saúde em
Brasília.178  Se o produto que estiver sendo fabricado for droga psicotrópica ou entorpecente,
uma licença adicional chamada AE (ou seja, autorização especial de funcionamento) deverá
também ser obtida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.179  No estado de São Paulo, a
LF, AFE e a AE podem ser requeridas concomitantemente no Centro de Vigilância Sanitária
estadual. 180  No estado do Rio de Janeiro, a LF deve ser obtida primeiro no Centro de Vigilância
Sanitária estadual, e então a empresa deve apresentar requerimento separado à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária em Brasília para obter a AFE e a AE (se necessário).181  A emissão de LF
indica que o estabelecimento está cumprindo as exigências de “boa prática.”  A emissão de AFE
indica que a empresa está autorizada a operar no Brasil.

582. A documentação que deve acompanhar o pedido de LF a ser emitida pelo Centro de
Vigilância Sanitária estadual em São Paulo consta do Regulamento da Secretaria Estadual no. 10
de 21 de agosto de 1996.  Os documentos podem variar, dependendo da atividade industrial em
questão ou do serviço oferecido.  Em geral, o interessado deve protocolar:

• cópia do formulário de requerimento de LF (vide Anexo 4 para exemplo);
• comprovante de pagamento da taxa de requerimento exigida comprovada pela

apresentação de cópia do formulário de recibo GARE-DR;
• cópia das plantas da edificação aprovadas pela prefeitura municipal;
• cópia dos atos constitutivos da empresa requerente devidamente arquivados na Junta

Comercial ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (conforme o caso);
• declaração acerca do uso ou não de contratados externos, e cópia de

qualquer/quaisquer contrato(s) para utilização dos serviços de contratados externos,
devidamente registrado(s) no Cartório de Registro de Títulos e Documentos;

                                                
178 Decreto Federal 79.094/77 de 5 de janeiro de 1977.
179 Portarias Federais [ou seja, regulamentações ministeriais/administrativas] SVS/MS no. 344 de 12 de maio de
1998 & 6 de 29 de janeiro de 1999.
180 Portaria Estadual [ou seja, regulamentação administrativa] CVS no. 13/96 de 21 de agosto de 1996.
181 A Resolução Estadual SES no. 1438 de 29 de dezembro de 1999 detalha o procedimento para obtenção de LF no
Estado do Rio de Janeiro.
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• cópia da LF referente a cada contratado externo;
• cópia do requerimento de AFE ou da própria AFE emitida pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária em Brasília (ou recorte do anúncio publicado no Diário Oficial da
União concedendo a AFE);

• cópia do cartão de filiação do técnico responsável na associação profissional, ou frente
e verso do cartão de identificação profissional do técnico responsável;

• cópia do contrato do técnico responsável celebrado com a empresa requerente
devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou cópia da
Carteira Trabalho e Previdência Social ou CTPS do técnico responsável (que deve
conter registro relacionado à relação empregatícia existente entre o técnico e a
empresa requerente);

• descrição exata da natureza e tipo de produtos que serão fabricados ou armazenados no
local para os quais se busca a LF;

• fluxograma detalhando as diferentes linhas de produção (se houver) existentes no local
para o qual se busca LF; e

• declaração de que a empresa requerente adotou as assim chamadas normas de “boa
prática” em relação a qualquer processo de produção ao qual porventura se dedicar.

583. No Rio de Janeiro, a relação de documentos que devem acompanhar o requerimento de
LF consta da Resolução Estadual SES no. 1438 de 29 de dezembro de 1999.  Embora os
documentos exatos possam variar um pouco, dependendo da atividade, os documentos que
devem ser apresentados são similares aos requeridos pelo Centro de Vigilância Sanitária
Estadual de São Paulo.  As principais diferenças são: no Rio de Janeiro devem ser apresentadas
duas vias do formulário de requerimento de LF (vide Anexo 4 para exemplo) assinadas pelo
técnico responsável, os formulários de requerimento devem ser acompanhados de uma cópia da
escritura ou contrato de locação referente ao imóvel no qual a fábrica ou depósito localizar-se-á;
e deve ser apresentada cópia do cartão de identificação de contribuinte da empresa ou CNPJ.
Contudo, no Rio de Janeiro, não há necessidade de apresentar fluxograma detalhando as linhas
de produção, nem de apresentar comprovação de protocolo de requerimento de AFE (pois,
diferentemente de São Paulo, isto é feito em Brasília subseqüentemente à obtenção da LF
emitida pelo estado).  Também não há necessidade de apresentar quaisquer informações e
documentação relativas a contratos com terceiros.

584. Em São Paulo, a LF é em geral emitida dentro de 30 dias úteis subseqüentemente à
vistoria do estabelecimento pelo Centro de Vigilância Sanitária estadual.  Embora o Centro de
Vigilância Sanitária estadual de São Paulo receba a documentação para obtenção de AFE ou
requerimento de AE, a análise efetiva é realizada nos escritórios da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária em Brasília.  No Rio de Janeiro, a LF é em geral emitida um a dois meses
subseqüentemente à inspeção física do estabelecimento pelo Centro de Vigilância Sanitária
estadual.  O custo mínimo de emissão de LF no Rio de Janeiro é R$ 500,00.  Todas as LF,
independentemente do local de sua emissão, devem ser renovadas a cada ano.  Quaisquer
alterações da localização física da produção ou do depósito, do processo de produção efetivo, ou
qualquer outra alteração devem ser informadas ao Centro de Vigilância Sanitária Estadual
pertinente para que outra vistoria seja determinada.

585. Para obter AFE para projeto industrial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em
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Brasília (na hipótese de a indústria ou depósito proposto localizar-se em estado como o Rio de
Janeiro, onde o pedido de LF e AFE não é protocolado concomitantemente no Centro de
Vigilância Sanitária estadual), o interessado deve protocolar os seguintes documentos:182

• via original e cópia do formulário de requerimento de AFE (vide Anexo 4 para modelo
de formulário);

• via original e cópia de comprovante de pagamento da taxa exigida, em geral na forma
de formulário do DARF oficial;

• cópia autenticada da procuração designando representante legal no Brasil (se
necessário);

• cópia dos atos constitutivos da empresa devidamente registrados na Junta Comercial
do Estado ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas especificando para quais objetivos da
empresa é necessária a AFE;

• cópia do cartão de identificação de contribuinte federal da empresa ou CNPJ;
• declaração da associação profissional regional pertinente à qual está filiado o técnico

responsável da empresa requerente;
• cópia do contrato de trabalho celebrado entre o técnico responsável e a empresa

requerente ou cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ou CTPS;
• cópia da LF emitida pelo Centro de Vigilância Sanitária estadual;
• descrição sucinta da natureza e tipo de produto com o qual operará a empresa

requerente assinada pelo técnico responsável da empresa;
• declaração geral incluindo informações sobre a natureza jurídica da empresa, nome de

seu representante legal no Brasil, nome do técnico responsável da empresa e
respectivo número de registro na associação profissional regional pertinente e os
endereços e demais informações para contato relativas à sede, fábricas, filiais,
depósitos e distribuidores da empresa;

• relatório técnico fornecendo descrição dos equipamentos que serão utilizados no
estabelecimento para garantir controle de qualidade;

• programa de inspeção a ser levado a cabo pelo técnico responsável;
• manual de normas de boa prática que será utilizado pela empresa na realização de suas

atividades industriais;
• relatório acerca das diferentes instalações da empresa, incluindo descrições das demais

instalações nas quais são realizadas suas operações;
• cópia da planta baixa devidamente aprovada pelo Serviço de Engenharia Sanitária e do

Meio Ambiente da Secretaria de Saúde Estadual; e
• fluxograma organizacional da empresa que estiver requerendo AFE.

586. Outros documentos, além dos relacionados acima, poderão ser requeridos no caso de
empresas de transporte.183  Os distribuidores e importadores de medicamentos também devem
apresentar prova da existência de laboratório capacitado para realizar controle de qualidade de

                                                
182 As exigências para obtenção de AFE constam do Decreto federal 79.094/77 de 5 de janeiro de 1977, conforme
complementado pela Portaria federal (regulamentação administrativa/ministerial) SVS/MS no. (114/94) e Instrução
Normativa no. 1/94.
183 Portaria Federal (regulamentação administrativa/ministerial) SVS/MS no. 1052/98 & Instrução Normativa no.
1/94.
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medicamentos importados.184  Ademais, os importadores de cosméticos, produtos de cuidados e
de higiene pessoal, e de perfumaria devem apresentar autorização da empresa estrangeira
permitindo ao importador comercializar esses produtos no Brasil (não apenas os produtos
descritos, como também qualquer outro produto sujeito a registro junto às Autoridades
Sanitárias), bem como certidão aprovada pelo MERCOSUL de cumprimento das normas de boa
prática.  Os importadores devem também submeter um plano de controle de qualidade ao
laboratório interno do importador ou ao laboratório de qualquer contratado externo que
porventura utilizarem. 185

587. Nas jurisdições (como São Paulo) nas quais for possível requerer simultaneamente a LF,
AFE e AE, não há necessidade de apresentar em duplicata os documentos porventura requeridos
tanto pelo Centro de Vigilância Sanitária estadual como pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária em Brasília.  Os documentos exatos que o requerente de AFE em São Paulo deve
apresentar constam da Portaria Estadual CVS no. 21 de 17 de agosto de 1996.  O Centro de
Vigilância Sanitária estadual de São Paulo também exige a apresentação de vários documentos
adicionais juntamente com o requerimento de AFE (não são requeridos quando diretamente
protocolado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Brasília), entre eles:

• descrição da área num raio de 200 metros da instalação da fábrica ou depósito
proposto;

• cópia do cartão de registro e número ou FCE (ficha de cadastro da empresa) da
empresa e

• declaração relacionando todos os técnicos e respectivos números de registro nas
associações profissionais pertinentes que serão responsáveis pelo estabelecimento da
instalação, produção e controle de qualidade.

588. As Autoridades Sanitárias estaduais realizam vistoria do local por ocasião da concessão
de AFE.  Uma vez concedida, a AFE permite que a empresa estabeleça suas atividades em todo o
território brasileiro.186  Se toda a documentação estiver em ordem, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária emitirá a AFE dentro de um mês subseqüentemente à conclusão da vistoria.
O processo pode ser mais demorado se a LF tiver sido expedida por estado que não estados do
porte de Rio de Janeiro e São Paulo, e onde as autoridades sanitárias federais têm menos
confiança no profissionalismo e competência das autoridades sanitárias estaduais.

589. Somente depois da concessão das licenças de operação em nível estadual (LF) e em nível
federal (AFE e, se necessário, AE), o Ministério da Saúde em Brasília poderá (atuando por
intermédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária) analisar o pedido de registro de
produto.  Todo o processo de registro não deve, segundo a lei, demorar mais do que 90 dias, mas
na prática pode levar até um ano, no caso de produtos farmacêuticos.  O registro é válido por
cinco anos (apenas dois anos no caso de produtos dietéticos), devendo ser renovado por períodos

                                                
184 Portarias Federais (regulamentação administrativa/ministerial) SVS/MS no. 185/99, 802/98 & 114/94.
185 As exigências adicionais que afetam a indústria de cosméticos, produtos de cuidado e higiene pessoal e
perfumaria constam da Portaria Federal (regulamentação administrativa/ministerial) no. 71/96.
186 Art. 75, parágrafo único, do Decreto 79.094/77.
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subseqüentes de cinco anos.187  Os que estiverem buscando registrar seu produto no Ministério
da Saúde devem, no mínimo, apresentar:188

• duas vias do pedido de registro no Ministério da Saúde;
• comprovante de pagamento da taxa exigida para registro;
• declaração quanto às dimensões do estabelecimento;
• cópia da AFE ou do aviso publicado no Diário Oficial da União concedendo a AFE;
• cópia da LF;
• relatório assinado pelo técnico responsável da empresa detalhando, entre outras coisas:

a composição de qualquer fórmula ou fórmulas empregadas na fabricação do produto e
a função de cada insumo usado na fórmula;

• informações sobre o método de emprego do produto, o uso final do produto; quaisquer
restrições ao uso do produto e análise físico-química completa do produto acabado;

• apresentação de amostras de rótulos relativas aos componentes que acompanham os
elementos de embalagem;

• termos de responsabilidade com relação ao uso do produto; e
• informações para contato completas da empresa requerente e nome de representantes

legais no Brasil, se for o caso.

590. No caso de produtos importados, o registro somente poderá ocorrer se o produto em
questão também já tiver sido registrado no país de origem e tiver recebido Certificado de Venda
Livre das autoridades desse país.  Isso se dá porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
não pode efetuar inspeções físicas nas instalações de produção fora do país, devendo, por
conseguinte, fiar-se na capacidade de inspeção de suas equivalentes estrangeiras (como a FDA
nos Estados Unidos com relação a produtos farmacêuticos ou instrumentos médicos).  A
expedição de LF ou AFE no caso de produtos importados significa tão-somente que o depósito
brasileiro onde o produto importado será armazenado até distribuição está cumprindo as normas
de boa prática e todas as normas sanitárias aplicáveis.  Por conseguinte, o importador deve
apresentar cópia autenticada e legalizada do Certificado de Venda Livre, rótulos traduzidos do
país de origem e rótulos em português propostos para uso no Brasil, declaração autenticada e
legalizada da fórmula qualitativa e quantitativa do produto e declaração assinada pelo técnico
responsável no Brasil atestando que a fórmula do produto atende as exigências da legislação
brasileira.

591. As exigências básicas para registro de gêneros alimentícios (a menos que sejam vendidos
in natura, como frutas ou legumes) constam do Decreto-lei Federal no. 986 promulgado em 21
de outubro de 1969.189  Todos os gêneros alimentícios (bem como aditivos e materiais de

                                                
187 Os documentos que devem acompanhar o pedido de registro são especificados na Lei federal no. 6360 de 23 de
setembro de 1976 e no Decreto 79.094 de 5 de janeiro de 1977 (conforme atualizado por resoluções subseqüentes,
como a Resolução federal no. 79 de 28 de agosto de 2000, que trata especificamente de cosméticos, produtos de
cuidado e higiene pessoal e perfumaria).
188 O Decreto no. 79.094/77 e resoluções subseqüentes contêm normas adicionais relativas a produtos específicos
(por exemplo, medicamentos devem ser acompanhados de análise científica atestando sua segurança, podendo ser
requisitadas amostras para realização de testes pelo laboratório interno do Ministério da Saúde, etc.).
189 O Decreto foi desde então alterado e atualizado por diversos diplomas legais subseqüentes, inclusive as
Resoluções federais 22 e 23 emitidas em 15 de março de 2000.
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embalagem) a serem consumidos ou vendidos no Brasil devem ser registrados no Ministério da
Saúde em Brasília.  Contudo, para que um gênero alimentício possa ser registrado, o local de
produção ou armazenamento deve ser vistoriado e receber LF do Centro de Vigilância Sanitária
estadual pertinente, garantindo, dessa forma, o cumprimento das normas de boa prática.

592. O pedido de registro de produto deve ser apresentado ao Centro de Vigilância Sanitária
estadual pela empresa interessada, juntamente com uma série de documentos com páginas
numeradas rubricadas pelo representante legal do requerente.  Toda a publicidade ou
informações relativas ao produto reveladas ao consumidor ou usuário devem pautar-se de forma
rígida pelas informações fornecidas às autoridades sanitárias quando do registro do produto.  O
registro do produto vigorará por cinco anos, podendo, contudo, ser revisado pelas autoridades
sanitárias sempre que regulamentação técnica for alterada em razão de dados técnicos ou
científicos que justifiquem a alteração.

593. O pedido deve ser apresentado à Secretaria de Saúde Regional para análise.  O pedido
aprovado será apresentado para publicação no Diário Oficial da União.  Somente depois de sua
publicação na imprensa oficial o registro será considerado devidamente concedido.
Tecnicamente, o atendimento incompleto ou irregular dos regulamentos mencionados acima terá
como conseqüência o indeferimento do registro.

594. Todos os gêneros alimentícios que forem vendidos ou que circularem dentro do Brasil
também devem ser acompanhados por rótulo contendo, no mínimo, as seguintes informações
escritas em português claro:

• qualidade, natureza e tipo do gênero alimentício;
• nome e/ou marca do gênero alimentício;
• localização da fábrica ou local de produção;
• número de registro do gênero alimentício no Ministério da Saúde;
• indicação da maneira de utilização de qualquer/quaisquer aditivo(s), incluindo

informações de identificação específica relativas ao(s) aditivo(s);
• número de identificação do lote de gêneros alimentícios perecíveis;
• peso ou volume; e
• quaisquer outras informações para identificação porventura requeridas pela legislação.

2. INMETRO

595. A Lei Federal no. 5966 de 11 de dezembro de 1973 criou o Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO, e o INMETRO.  Esses órgãos
são vinculados ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

596. O CONMETRO tem competência para expedir atos normativos e regulamentos técnicos,
nos campos de Metrologia e de Avaliação da Conformidade de produtos, processos e serviços.
Os regulamentos técnicos dispõem sobre as características técnicas de insumos, produtos finais e
serviços que não constituem objeto da competência de outros órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal (por exemplo, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde),
no que se refere a aspectos relacionados com segurança, prevenção de práticas enganosas de
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comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e relacionados com o meio
ambiente.190

597. O INMETRO é uma autarquia cujo principal propósito é coordenar o sistema de medidas
padrão referente a todos os segmentos industriais do Brasil, tendo competência para (i) elaborar e
expedir regulamentos técnicos nas áreas que lhe forem determinadas pelo CONMETRO; (ii)
elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de Metrologia, abrangendo
o controle das quantidades com que os produtos, previamente medidos sem presença do
consumidor, são comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das quantidades
mencionadas acima, bem assim os desvios tolerados; (iii) exercer, com exclusividade, o poder de
polícia administrativa na área de Metrologia Legal; (iv) exercer o poder de polícia administrativa
na área de Avaliação de Conformidade, em relação aos produtos por ele regulamentados ou por
competência que lhe seja delegada; e (v) executar e coordenar e supervisionar as atividades de
Metrologia Legal em todo território brasileiro, podendo celebrar convênios com órgãos e
entidades congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o fim mencionado
acima.191

598. O INMETRO delega a função de Certificação Compulsória da Conformidade a entidades
públicas, que reúnem as qualificações necessárias para esse cometimento e também são dotadas
de poder de polícia administrativa.  Essas entidades são chamadas Organismos de Certificação de
Produto (OCP).  As pessoas jurídicas e físicas, brasileiras e estrangeiras, que operam no mercado
fabricando, importando, processando, montando, empacotando ou comercializando artigos,
mercadorias e produtos, bem como prestando serviços, devem a cumprir as obrigações
estabelecidas pelos atos normativos e pelos regulamentos técnicos e administrativos expedidos
pelo CONMETRO e pelo INMETRO.

599. Os produtos e respectivas plantas e projeto devem ser enviados, em sua forma física, ao
escritório central do INMETRO no Rio de Janeiro juntamente com toda a documentação
comprobatória.  Esses certificados de conformidade levam, no máximo, seis meses para serem
emitidos (embora o INMETRO esteja atualmente implementando um sistema de via rápida para
emissão dos certificados em dois meses).  O INMETRO também realiza verificações no local de
produtos pré-embalados e/ou pré-medidos visando garantir que as exigências de peso ou de
conteúdo efetivamente correspondam ao que consta do rótulo.192  O INMETRO também expede
regulamentos quanto à forma de pesagem ou determinação de conteúdo (por exemplo, sabão
líquido em forma desidratada).  Atualmente, existem também cerca de vinte e oito outros
produtos encontrados no web site do INMETRO193 que requerem Certificado de Conformidade
emitido por organismo de certificação credenciado do INMETRO (OCP) para que possam ser
produzidos ou importados.

600. Os regulamentos técnicos considerarão, sempre que for o caso, o teor das normas técnicas
adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  Trata-se de uma entidade
brasileira sem fins lucrativos que recebe recursos tanto privados como da União.  A maioria das

                                                
190 Lei Federal 9933 de 20 de dezembro de 1999, art. 2.
191 Lei Federal 9933 de 20 de dezembro de 1999, art. 3.
192 Lei Federal 8708 de 11 de setembro de 1990, art. 31.
193 Acesso ao web site  do INMETRO: <http://www.inmetro.gov.br>
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normas técnicas emitidas pela ABNT é de iniciativa própria, a menos que aprovadas pelo
Ministério da Saúde, pelo INMETRO ou por outro órgão do governo federal e transformadas em
regulamento.194  É importante ressaltar, porém, que em qualquer processo de responsabilidade
relativo a produtos, o fato de o fabricante não seguir a normas emitidas pela ABNT pode muito
bem ter como conseqüência a responsabilização, por tribunal, em razão das disposições contidas
no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que exige que os fabricantes acatem todas as
normas da ABNT. 195

601. Em relação aos vinte e oito produtos196 que atualmente requerem Certificado de
Conformidade obrigatório emitido por organismo de certificação credenciado pelo INMETRO, o
fabricante deve apresentar toda a documentação técnica referente ao produto sob análise a um
dos OCPs credenciados pelo INMETRO.197  Há 21 organismos de certificação credenciados do
CONMETRO operando em todo Brasil (um deles é a ABNT).  Para que o Certificado de
Conformidade possa ser emitido, deve ser realizada também inspeção física do local de
produção, bem como análise do produto no laboratório do organismo de certificação.  A análise
de documentação técnica e a inspeção do local em geral levam duas semanas.  A análise
laboratorial do produto pode demorar mais (em geral 30 dias, no mínimo) dependendo do tipo de
produto.  Concluídas as três etapas, os resultados são então publicados em relatório final
abrangente (sem o nome da empresa solicitante) e apresentados ao comitê técnico do organismo
de certificação (composto de representantes de associações de fabricantes de produtos similares e
representantes de órgãos públicos).  O comitê técnico em geral decide conceder ou não o
Certificado de Conformidade, que traz o selo de aprovação do INMETRO, em um dia.

602. O Certificado de Conformidade em geral permanece válido por período de dois anos (ou
de três a cinco anos em certos casos excepcionais), devendo ser renovado subseqüentemente.  O
organismo de certificação em regra fará acompanhamento por meio de exames a cada seis meses
ou a cada ano.  No caso de importações, o organismo de certificação brasileiro credenciado
poderá aceitar o relatório final elaborado por qualquer organismo de certificação estrangeiro com
o qual tiver convênio de reconhecimento recíproco.  O custo total do processo de certificação
varia de 3.000 a 8.000 reais, o custo efetivo depende do produto em questão.

                                                
194 Art. 2 da Lei federal no. 9933 de 20 de dezembro de 1999.
195 O art. 39 (VIII) da Lei federal no. 8078 de 11 de setembro de 1990 (ou seja, Código de Defesa do Consumidor do
Brasil) estipula que os fornecedores de produtos e prestadores de serviços não introduzirão nenhum produto ou
serviço no mercado consumidor se não estiverem cumprindo as normas emitidas pelos órgãos públicos competentes
ou, se não houver normas oficiais, pela Associação Brasileira de Padrões Técnicos ou outra entidade credenciada
pelo CONMETRO.
196 Entre eles há produtos tão díspares como pneus de borracha, capacetes para motociclistas, equipamentos médicos
eletrônicos, extintores de incêndio, cabos e fios elétricos, disjuntores, fósforos, brinquedos, etc.
197 Lei Federal no. 9922 de 20 de dezembro de 1999.  A exigência de Certificado de Conformidade para determinado
produto consta de resoluções separadas do CONMETRO ou portarias do INMETRO (ou seja, regulamentação
administrativa) emitidas para cada produto específico.
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3. Ministério da Agricultura

603. O Ministério da Agricultura tem competência sobre a produção, processamento,
acondicionamento, rotulagem e venda de produtos agropecuários, pescado, bebidas198 e produtos
florestais originados dentro do Brasil ou importados pelo Brasil.  Em particular, a Lei federal no.
1283 de 15 de dezembro de 1950, delega ao Ministério da Agricultura a competência para
supervisionar o prévio registro de todos os produtos animais (inclusive animais destinados ao
abate, pescado, leite e seus derivados, ovos e seus derivados e mel) destinados a consumo
humano que atravessarem fronteiras nacionais ou estaduais.  Às Secretarias ou Departamentos de
Agricultura estaduais compete o registro dos produtos que não cruzam limites estaduais.
Nenhum estabelecimento envolvido na produção, processamento, acondicionamento e venda de
produtos agropecuários, pescado, bebidas e produtos florestais pode operar no Brasil a menos
que seja primeiro inspecionado e registrado no Ministério da Agricultura ou em Secretaria da
Agricultura estadual.  De acordo com a Lei federal no. 4736, de 15 de julho de 1965, ao
Ministério da Agricultura compete também inspecionar e registrar todos os gêneros alimentícios
destinados a consumo animal que forem importados ou cruzarem fronteiras de estado, ao passo
que as Secretarias da Agricultura estaduais têm competência em relação a esses mesmos
produtos que permanecem dentro dos limites do estado.

604. A Lei federal no. 6138, de 8 de novembro de 1974, conforme modificada pela Lei no.
6934, de 13 de julho de 1981, estabelece as exigências de fiscalização e registro de fertilizantes
para que possam ser importados, produzidos ou empregados na agricultura no Brasil.  De forma
análoga, a Lei federal no. 4785, de 6 de outubro de 2000, exige que os produtos fito-sanitários
(por exemplo, pesticidas) sejam registrados no Ministério da Agricultura antes de serem
vendidos ou utilizados no Brasil.  Os pesticidas somente podem ser produzidos no Brasil ou
importados se forem registrados no Ministério da Agricultura.199  Compete aos estados, ademais,
regulamentar o uso, produção, venda ou armazenamento de pesticidas, e cabe aos municípios
promulgar legislação adicional.

4. Análise

605. O poder delegado ao INMETRO de fazer valer padrões estabelece uma separação entre a
autoridade supervisora da implementação de padrões e o órgão que efetivamente emite
certificados para assegurar que um produto específico atenda esses padrões.  Um aspecto do
atual sistema de emissão de Certificado de Conformidade que dá ensejo a preocupações é que o
comitê técnico do órgão de certificação (ou seja, a etapa final do processo de certificação) inclui
representantes de associações que fabricam produtos similares.  Esta situação poderia
potencialmente resultar no indeferimento de certificado a produto similar ou idêntico fabricado
no exterior que concorra com um já produzido por fabricante domiciliado no Brasil, ou poderia
criar a percepção dessa possibilidade.  Os representantes do setor descartam essa possibilidade,

                                                
198 A Lei no. 8.918 de 14 de julho de 1994, conforme modificada pela Lei no. 8.926 de 24 de novembro de 1994, e
respectiva regulamentação constante no Decreto federal no. 2.314 de 4 de setembro de 1997, estabelece as
exigências de registro de todas as bebidas.
199 A Lei Federal no. 7.802 de 11 de julho de 1989 e respectiva regulamentação contida no Decreto federal no.
98.816 de 11 de janeiro de 1990 contêm a legislação específica que afeta a produção, acondicionamento, rotulagem,
armazenamento, venda (inclusive importação-exportação) e publicidade de pesticidas.
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observando que o relatório final apresentado ao comitê técnico não contém o nome da empresa
fabricante do produto e que o papel do comitê na aprovação da certificação é, na verdade, pro
forma, e uma vez atendidas pela empresa as normas legais e técnicas especificadas na legislação
vigente, o produto será certificado pelas autoridades competentes independentemente de ter sido
fabricado ou não fora do país.

606. Não existe nenhuma central de informações que relacione os produtos exatos que
requerem registro prévio.  Em conseqüência, os investidores precisam verificar com cada órgão
público, em seu web site em português, para obter esta informação.  Os investidores sugerem que
nos setores que requerem entrega just-in-time, a falta de informações de fácil acesso sobre
exigências padrão pode acarretar atrasos e aumento dos custos operacionais.

607. A licença de funcionamento, LF, parece ser um procedimento de nível estadual depois
repetido em nível Federal para emissão de AFE.  A inspeção de local é realizada por Autoridades
Sanitárias estaduais quando da concessão de LF, valendo para um único estabelecimento
específico.  Ademais, a insistência nessas duas licenças separadas aparentemente pouco valor
acrescenta para o governo ou para o público em geral.  Na realidade, as preocupações da Agência
de Vigilância Sanitária Nacional acerca do nível de expertise de muitos Centros de Vigilância
Sanitária estaduais fazem com que esse órgão subestime o valor de suas LF e seja mais rigoroso
em suas exigências de inspeção em relação a concessão de AFE.

5. Recomendações

Curto prazo :

608. Publicação de lista única de produtos que devem ser registrados.  O governo
brasileiro deveria publicar e também colocar em web site - também em outros idiomas, além do
português - uma lista única de todos os produtos que devem ser registrados junto ao órgão
governamental competente para que possam ser produzidos, importados ou de resto vendidos
dentro do Brasil.  Isto preveniria situações embaraçosas como as que ocorrem atualmente quando
da entrada de produtos em portos brasileiros sem o registro exigido, produtos que são então
retidos até que as devidas licenças e registros sejam efetivamente obtidos.  Isto resulta em
grandes prejuízos aos exportadores e importadores, fazendo com que muitas vezes os envolvidos
simplesmente abandonem suas valiosas mercadorias num armazém aduaneiro.

609. Permitir requerimento concomitante de AFE e registro de produto.  Uma reforma
que poderia ser adotada pelo Ministério da Saúde é tornar o requerimento da licença de AFE e
processo de registro de produto um procedimento concomitante, visto estar uma divisão do
Ministério da Saúde (a Agência de Vigilância Sanitária Nacional) em Brasília já encarregada de
ambos os procedimentos.  Isto aceleraria o registro, tornando desnecessária a apresentação dos
mesmos documentos duas vezes.  Nessa reforma proposta, a Agência de Vigilância Sanitária
Nacional poderia aceitar ambos os requerimentos ao mesmo tempo, processar primeiro o pedido
de licença de AFE e, uma vez concedida a licença, poderia ser imediatamente iniciado o
processo de registro do produto em questão.
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Médio prazo:

610. Considerar a abolição da licença de funcionamento (LF).  Uma maneira de melhor
usar recursos e tempo seria requerer apenas uma AFE da Agência de Vigilância Sanitária
Nacional, que poderia ser pedida por meio do Centro de Vigilância Sanitária estadual.  A
Agência de Vigilância Sanitária Nacional poderia então usar o órgão estadual (se tivesse
confiança suficiente) para levar a cabo a necessária inspeção física da fábrica ou depósito.  Trata-
se de uma política de médio prazo que deveria integrar um processo de revisão de médio prazo e
requereria revisão das políticas sanitárias e de segurança de gêneros alimentícios.

611. Como alternativa, adoção de sistema de requerimento conjunto.  Se a exigência de
LF não for abolida, então o Estado do Rio de Janeiro (e outros estados que ainda não adotaram o
sistema de requerimento conjunto usado em São Paulo) deveria adotar o sistema de requerimento
conjunto no qual o pedido da LF, emitida em nível estadual, bem como da AFE, emitida em
nível federal ou, se necessário, de AE, pode ser efetuado ao mesmo tempo no Centro de
Vigilância Sanitária estadual.  O atual sistema utilizado no Rio de Janeiro desperdiça tempo e
dinheiro desnecessariamente ao criar uma situação em que documentos idênticos exigidos para
quaisquer dessas três licenças de funcionamento devem ser apresentados e protocolados duas
vezes.

E. Direitos de Propriedade Intelectual

612. Esta seção analisa o arcabouço jurídico e a estrutura administrativa reinantes do Brasil no
tocante à proteção dos direitos de propriedade intelectual e industrial200.  De modo especial,
analisam-se nesta seção os procedimentos atualmente em vigor no Brasil para fazer valer direitos
de propriedade intelectual, inclusive os meios de execução dos direitos de propriedade intelectual
outorgados em jurisdição estrangeira.  São aqui abordadas, ainda, outras matérias que não se
enquadram tradicionalmente na rubrica de direitos de propriedade intelectual em relação às quais
as leis brasileiras conferiram amplos poderes de fiscalização e execução ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI.  As aludidas matérias incluem a capacidade de limitar pagamentos
de royalties decorrentes de contrato de licença de uso de patente ou de marca e de impor
alterações à redação de contratos de assistência técnica.201

                                                
200 Muito países que adotaram o sistema jurídico do Direito Romano, como o Brasil, estabelecem uma distinção
entre a propriedade industrial, que compreende patentes (inclusive modelos de utilidade), marcas e desenhos
industriais, e os direitos de propriedade intelectual, que em geral ficam limitados a obras artísticas, musicais e
literárias ou direitos autorais.  O presente relatório adotará a definição anglo-americana abrangente de propriedade
intelectual, à qual foi conferido reconhecimento oficial da comunidade internacional com a instituição da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual com sede em Genebra, e que abrange todos os direitos resultantes
da atividade intelectual dos campos industrial, científico, literário e artístico.
201 Os referidos limites estão fixados nas leis fiscais do Brasil e aplicam-se tão-somente às relações entre sociedades
ligadas tais como aquelas entre controlada e controladora.  No caso das demais sociedades, o limite de que trata esta
cláusula aplica-se tão-somente para fins de dedutibilidade do imposto de renda incidente sobre as remessas
financeiras ao exterior.
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613. O arcabouço jurídico da proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil consta
de três diplomas relativamente novos da legislação federal: Lei nº 9279 (ou seja, a Lei da
Propriedade Industrial), que entrou em vigor em 15 de maio de 1997 e que, além de disciplinar
especificamente patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas, oferece proteção à
indicação geográfica ou denominação de origem; a Lei nº 9610 de 19 de maio de 1998, que
regula direitos autorais; e a Lei nº 9609, que protege programas de computador.  O Brasil é
também signatário dos seguintes tratados internacionais de propriedade intelectual:

• Acordo de Madri para Prevenção de Indicações Falsas ou Enganosas de Origem de
Produtos e o Ato Adicional de Estocolmo de 1967

• Convenção de Buenos Aires de 1910
• Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas;
• Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas Contra Duplicação não

Autorizada de seus fonogramas (Genebra, 1971);
• Convenção Internacional para a Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos

Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (Roma, 1961)
• Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas;
• Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços;
• Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial;
• Tratado de Cooperação de Patentes (e alterações posteriores);
• Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação Internacional de Patentes;
• Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais (Genebra, 1989);
• Convenção Universal sobre os Direitos de Autor, firmada em Genebra de 1952

(conforme revista em Paris em 1971);
• Acordo de Viena sobre Classificação Internacional dos Elementos Figurativos
• Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o

Comércio, da Organização Mundial do Comércio.

614. O INPI tem sede no Rio de Janeiro e é o órgão público brasileiro responsável pelo registro
dos direitos de propriedade industrial, inclusive patentes, marcas e desenhos industriais.  A
aprovação prévia do INPI também é exigida nos casos de contratos de transferência de
tecnologia, assistência técnica202 e contratos de licença que tenham por objeto o uso de patentes,
modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais.  O INPI dispõe de nove delegacias em todo
o País que se prestam especificamente a protocolar e receber documentos203.  Todos os
documentos protocolados em uma das delegacias regionais serão recebidos e subseqüentemente
encaminhados ao Rio de Janeiro, onde se realizam o exame analítico e o processo de registro.  A
maior parte dos advogados de propriedade industrial no Brasil prefere protocolar seus
documentos diretamente na sede do INPI no Rio de Janeiro, de modo a evitar a semana adicional
necessária para encaminhamento da documentação de uma delegacia regional ao Rio de Janeiro.

                                                
202 Segundo prescreve a lei, apenas o contrato de assistência técnica que tenha por objeto a transferência de
tecnologia deverá ser registrado no INPI.  No entanto, é recomendável apresentar o contrato ao INPI, uma vez que
apenas esse Instituto poderá determinar se o contrato importa na transferência de tecnologia ou não.
203 As delegacias do INPI estão localizadas nos Estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul,
São Paulo, Santa Catarina e Brasília.
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615. Em consonância com o princípio internacional de que o direito autoral é automaticamente
conferido ao autor assim que este cria sua obra, o INPI não desempenha nenhuma função de
registro no tocante aos direitos autorais.  Ademais, o único papel do INPI no registro e execução
de programas de computador é manter um Registro de Programas de Computador para depósito
de programas do gênero.  O registro e execução de direitos de propriedade intelectual sobre
cultivares é de competência do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, divisão do
Ministério da Agricultura.  A maior parte das cultivares é protegida por 15 anos, ou 18 anos, no
caso específico das videiras, árvores frutíferas, árvores silvestres e árvores ornamentais, e
concede aos titulares estrangeiros um ano para registrar seus direitos de propriedade intelectual
sobre cultivares no Brasil, preservando assim seus direitos de prioridade.204

616. O prazo prescricional das ações com fundamento em infração ou apropriação indébita de
direitos de propriedade intelectual é de cinco anos contados da data efetiva da infração.  As
decisões judiciais das instâncias superiores e o entendimento das mais altas autoridades é de que
o prazo prescricional para cessação de violação ou apropriação indébita é de 20 anos, enquanto o
ajuizamento de ação de indenização pela violação ou apropriação indébita é de 5 anos.  As ações
de execução ou de violação são em sua maior parte ajuizadas no sistema judiciário ordinário,
como feito cível e/ou.  Caso pedido de registro de propriedade intelectual ainda se encontre
pendente no INPI, entretanto, existe a opção de se recorrer a procedimento administrativo interno
mais rápido (em geral solucionado no prazo de 40 dias).205  O INPI poderá também apreciar
ações de cancelamento que visem retirar concessão anterior de patente ou registro de marca,
desde que impetradas no prazo de 180 dias contados da concessão ou do registro, ou no prazo de
5 anos contados da data de expedição do certificado de registro de desenho industrial.

617. As ações judiciais de execução e indenização por perdas e danos com fundamento em
violação de direitos de propriedade intelectual poderão levar de dois a cinco anos até a decisão
definitiva (inclusive esgotamento de todos os recursos).  Por outro lado, a tutela cautelar para
impedir violação continuada poderá normalmente ser obtida no prazo de algumas semanas.  As
ações civis e penais de execução e de violação, no âmbito do poder judiciário, em geral, são
ajuizadas no Rio de Janeiro.  Na maior parte dos casos esse procedimento será obrigatório já que o
INPI deve normalmente ser incluído como co-réu em qualquer ação de execução em que o INPI
já tiver concedido patente ou registro de qualquer item de propriedade intelectual cuja
titularidade esteja sendo reivindicada por terceiros.  A lei exige que as ações dessa natureza
sejam ajuizadas no Estado em que o INPI tem sua sede (Rio de Janeiro).  Mesmo que o INPI não
seja designado co-réu, os autores, em sua maioria, preferirão ajuizar ação cível no Rio de Janeiro
desde que haja fundamento para asseverar a competência desse foro.  A preferência pelo Rio de
Janeiro, nesse caso, decorre da percepção de que, como os Juízes locais estão mais expostos a
ações de propriedade industrial, eles tendem a estar mais familiarizados com a aplicação da
legislação pertinente.  Ademais, o Rio de Janeiro é visto como uma cidade cosmopolita, menos
suscetível portanto a pressões de lobby exercidas por poderosos grupos de interesses locais.

                                                
204 Lei nº 9456 de 25 de abril de 1997
205 O prazo poderá variar e não existe lei exeqüível no caso de procedimento administrativo.
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1. Marcas

618. O Título III da Lei Federal nº 9279 de 14 de maio de 1996 contém as disposições que
disciplinam o registro e proteção de marcas no Brasil.  A fim de receber proteção no Brasil, as
marcas usadas pelos fabricantes para distinguir seu produto, ou pelos comerciantes para
identificar sua mercadoria, bem como as marcas de serviços, marcas de certificação e as marcas
coletivas deverão todas ser registradas no INPI206  em conformidade com a Convenção de Paris
para Proteção da Propriedade Industrial, entretanto, o Brasil estenderá a proteção às assim
chamadas marcas internacionalmente “notórias” já registradas no país de origem mas nunca
antes registradas no INPI.207  Antes que qualquer ação judicial ou administrativa possa ser
impetrada com alegação de violação de marca internacionalmente “notória”, entretanto, a marca
em questão deverá ser registrada no INPI.208  Sociedades nacionais ou estrangeiras poderão
registrar marcas.  Em conformidade com a Convenção de Paris, sociedades estrangeiras baseadas
em países que sejam signatários daquela Convenção, terão seis meses a contar da data de
depósito do pedido no país de origem, para entrar com o pedido de registro no Brasil e fazer
valer direito de prioridade de registro.

619. Em acréscimo ao formulário padronizado (Vide Anexo 4 do qual consta modelo), os
seguintes documentos deverão instruir qualquer pedido de registro de marca estrangeira no
INPI:209

• Procuração outorgada a pessoa residente no Brasil (em geral, advogado), conferindo-
lhe poderes para representar o titular da marca perante o INPI, para representar este
último no tocante a quaisquer outras questões jurídicas decorrentes do pedido de
registro de marca, e para receber citação;210

• Cópia autenticada (devidamente traduzida, caso esteja em língua estrangeira) do
pedido ou certificado de registro, depositado ou obtido junto à autoridade competente
no país de origem (na hipótese de que reivindicação de prioridade esteja sendo
apresentada);

• Declaração redigida em língua portuguesa declarando que a requerente é sociedade
constituída nos termos da lei em seu país de origem e elencando suas atividades que
deverão ser diretamente relacionadas aos produtos ou serviços para os quais estiver
solicitando proteção marcária no Brasil;

• Exemplar da marca a ser registrada;
• Breve descrição escrita da marca em português; e,

                                                
206 Art. 129 da Lei nº 9279.  O art. 123, por sua vez, contém definições dos diferentes tipos de marcas que podem ser
registradas no Brasil.  Em geral, as marcas de serviços são usadas para proteger serviços ou atividades, as marcas de
certificação significam que o produto ou serviço recebeu certificado de uma autoridade de certificação internacional
como a ISO, enquanto as marcas coletivas são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços individualmente
distinguidos por marcas específicas.
207 Art. 126 da Lei nº 9279.  O Art. 6 da Convenção de Paris exige que os países signatários neguem pedidos de
registro de marca ou cancelem o registro de marca que reproduza marca notória internacional registrada em outro
estado signatário.  (A lei brasileira, com base na Convenção de Paris, garante proteção das marcas notórias
independentemente de seu registro no Brasil).
208 Art. 129 da Lei nº 9279
209 Art. 155 da Lei nº 9279.
210 Art. 217 da Lei nº 9279.
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• Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

620. O processo de registro de marca respeitante a pessoa jurídica baseada no Brasil é idêntico
ao que se refere a sociedade estrangeira, com a ressalva de que a sociedade brasileira também
deverá apresentar cópia de seu estatuto social (se for sociedade anônima) ou de seu contrato
social (se for limitada) ao INPI, devendo em ambos os casos indicar a relação direta entre suas
atividades sociais e os produtos ou serviços para os quais estiver solicitando proteção marcária.

621. Depois que o pedido de registro de marca for oficialmente aceito para processamento,
será publicado aviso na Revista da Propriedade Industrial.  Qualquer parte que pretender
contestar a titularidade da marca disporá de 60 dias para apresentar oposição211.  Se nenhuma
oposição for apresentada ou se não houver nenhuma oposição dentro do prazo de manifestação, a
marca será submetida a exame formal do INPI, realizado internamente por seus funcionários.212

Durante o período de exame formal, o depositante deverá satisfazer quaisquer exigências
porventura formuladas pelo INPI no sentido de fornecer informações ou documentação
adicionais, sob pena de o pedido ser definitivamente arquivado.  Atualmente, leva cerca de dois
anos até que a maioria dos pedidos de registro de marca depositados e não contestados resultem
na concessão do registro pelo INPI.  A emissão de certificado de registro é publicada na Revista
da Propriedade Industrial.  O INPI credita o longo lapso existente entre o depósito do pedido e a
efetiva expedição do certificado de registro à escassez do pessoal técnico necessário para realizar
o exame interno exigido.

622. O custo do registro de marca no Brasil varia, e pode ficar condicionado ao nível de
oposição que seja interposta ao registro.  Um registro de marca simples, sem contestação, custará
R$ 197,00 quando do depósito do pedido, R$ 329,00 referentes a análise do sinal distintivo em
três dimensões e R$ 329,00 pelo efetivo registro, desde que a marca seja aceita para registro pelo
INPI.  O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da publicação da
concessão do registro na Revista da Propriedade Industrial (e não retroativamente contados da
data do depósito, como no caso de patentes de desenhos industriais) e poderá ser prorrogado
indefinidamente por períodos iguais e sucessivos213.  Depois que a marca for registrada no INPI,
entretanto, o titular ficará obrigado a usar a marca no Brasil pelo prazo de cinco anos
subseqüentemente, sob risco de caducidade.214  O registro da marca poderá também ser
cancelado caso seu titular domiciliado no exterior deixe de constituir e manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representar o titular
administrativa e judicialmente.215

623. Quaisquer objeções à titularidade da marca poderão ser interpostas junto ao INPI a
qualquer tempo durante o processo de registro, podendo o aludido registro ser cancelado
administrativamente no prazo de 180 dias contados da publicação do aviso de concessão do
certificado de registro na Revista da Propriedade Industrial. 216  A ação administrativa de

                                                
211 Art. 158 da Lei nº 9279
212 Art. 159 da Lei nº 9279.
213 Arts. 133 & 163 da Lei nº 9279
214 Art. 143 da Lei nº 9279.
215 Arts. 142 & 217 da Lei nº 9279
216 Arts. 168 & 169 da Lei nº 9279.
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cancelamento leva aproximadamente seis meses, contados da data em que o pedido de nulidade
for apresentado, até que ordem definitiva seja expedida.  O titular de marca poderá também a
qualquer tempo recorrer à Justiça comum para obter medida cautelar (inclusive emissão de
ordem de busca e apreensão de mercadoria) em questão de semanas.217  A ação de violação por
intermédio da qual se poderá pleitear indenização pecuniária por perdas e danos (inclusive lucros
cessantes) poderá levar, efetivamente, de dois a cinco anos para cumprir todos os trâmites do
sistema judiciário (inclusive esgotamento de todos os recursos).  O uso ilegal das marcas também
é delito que pode ser punido com o pagamento de multa ou com detenção de três meses a um ano
(podendo esses valor e extensão ser maiores, dependendo do réu específico e da gravidade da
violação)218.  O art. 198 da Lei Federal nº 9279 atualmente permite que as autoridades aduaneiras
brasileiras por sua própria conta ou por solicitação de parte interessada confisquem produtos nos
portos de entrada, caso eles portem marcas contrafeitas, alteradas, ou de imitação.

2. Patentes e Modelos de Utilidade

                                                
217 Arts. 207 a 210 da Lei nº 9279
218 Arts. 189, 190, 196 e 197 da Lei nº 9279.
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624. O Título I da Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996 contém as disposições que disciplinam o
registro e a proteção de patentes e modelos de utilidade no Brasil.  A fim de que a patente
estrangeira originalmente depositada em país signatário da Convenção de Paris para Proteção da
Propriedade Industrial seja protegida no Brasil, o pedido de patente deverá ser depositado junto
ao INPI no prazo de um ano após a patente ter sido concedida no país de origem219.  Além do
formulário (Vide Anexo V do qual consta modelo), o pedido de proteção dos direitos relativos a
patente deverá ser instruído com os seguintes documentos220:

• Procuração outorgada a pessoa residente no Brasil (em geral, advogado), conferindo-
lhe poderes para representar o titular da patente perante o INPI, para representá-lo no
tocante a quaisquer outras questões jurídicas decorrentes do pedido de patente e para
receber citação;221

• Certificado de depósito devidamente traduzido, emitido pela autoridade competente no
país de origem, necessário para dar suporte a reivindicação de prioridade;

• Descrição escrita completa em língua portuguesa da invenção ou modelo de utilidade e
quaisquer desenhos ou ilustrações (se for o caso);

• Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

625. O pedido de patente que for depositado pela primeira vez junto ao INPI (ou depositado
previamente em país que não seja signatário da Convenção de Paris ou de outro acordo
internacional que ofereça reciprocidade em matéria de proteção de propriedade intelectual a
brasileiros) compreende a mesma documentação enumerada acima no prazo de um ano, com a
ressalva de que não haverá necessidade de apresentação de certificado de depósito estrangeiro a
fim de atestar prioridade.

626. Assim que o pedido de patente for depositado, o INPI emitirá um certificado de depósito
e, ao longo dos 18 meses subseqüentes, procederá a exame preliminar do qual não dará
conhecimento ao público.222  Nesse período, o depositante disporá de 30 dias durante os quais
poderá satisfazer qualquer exigência formulada pelo INPI no sentido de fornecer informações ou
documentação adicionais, sob pena de o pedido ser definitivamente arquivado.223  Quando da
conclusão da análise preliminar de 18 meses, o INPI publicará aviso na Revista da Propriedade
Industrial dando conta de que pedido de patente foi depositado224.  O depositante disporá, então,
do prazo de 36 meses para solicitar que o INPI realize exame formal de seu pedido.225  A não
apresentação desse pedido acarretará a suspensão do processo de análise do pedido de patente, já
que será havido por abandonado.  A apresentação do pedido de exame formal também será
publicada na Revista da Propriedade Industrial.

                                                
219 Art. 16 da Lei nº 9279.  O Brasil concede direito de prioridade pelo prazo previsto em qualquer outro acordo
internacional que poderia porventura conceder prazo superior ao previsto na Convenção de Paris.
220 Art. 19 da Lei nº 9279
221 Art. 217 da Lei nº 9279.
222 Arts. 20 e 30 da Lei nº 9279.
223 Art. 21 da Lei nº 9279.
224 Art. 30 da Lei nº 9279
225 Art. 33 da Lei nº 9279
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627. No curso do prazo de exame formal, o interessado disporá de 60 dias para entregar
quaisquer documentos faltantes que o INPI venha a exigir226.  A qualquer tempo durante o prazo
de exame formal, partes interessadas poderão também interpor quaisquer objeções à concessão
da patente.  Se, durante o processo de exame, o parecer do INPI for pela não patenteabilidade, o
INPI deverá informar devidamente o depositante, cabendo a este último o prazo de 90 dias para
convencer o INPI do contrário; se não responder a exigência, o pedido será definitivamente
arquivado227.  Concluído o exame, o INPI proferirá decisão, deferindo ou indeferindo pedido de
patente.228

628. O custo de um pedido simples de patente de invenção ou de modelo de utilidade em que
não haja oposição fica em torno de R$ 1.200,00.  Atualmente, o INPI leva de quatro a cinco anos
aproximadamente para conceder patentes.  No caso específico de patentes de produtos químicos,
a espera pode ser de sete a oito anos.  O longo lapso existente entre o depósito do pedido de
patente junto ao INPI e a respectiva concessão é atribuído à escassez do pessoal técnico
necessário para realizar internamente o exame exigido por lei.

629. As patentes de invenções são atualmente protegidas pelo prazo de 20 anos (superior,
portanto, ao prazo de 15 anos fixado pela legislação anterior), ou de 15 anos no caso de modelos
de utilidade, contados da data em que o pedido foi depositado junto ao INPI (e não da data em
que a patente for efetivamente concedida)229.  Uma licença compulsória de exploração da patente
detida por terceiros poderá ser expedida a pessoa com capacidade técnica e econômica suficiente
para fazer uso efetivo da patente se seu titular tiver de modo não justificado deixado de explorar
o objeto da patente no Brasil no prazo de três anos a contar de sua concessão230.  A patente
poderá ser cancelada se o titular deixar de efetuar o pagamento da retribuição anual ao INPI ou
se a parte à qual for outorgada licença compulsória deixar de explorar o objeto da patente durante
o prazo de dois anos.231  As retribuições anuais das patentes começam com R$ 390,00 nos três
primeiros anos, aumentando gradualmente para R$ 1.000,00 entre o 16º e o 20º ano.  A patente
poderá também ser cancelada se o titular domiciliado no exterior deixar de constituir e manter
procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representar o
titular administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.232

630. A parte que alegar violação de patente poderá ajuizar ação cível de indenização por
perdas e danos (inclusive lucros cessantes).233  As ações cíveis do gênero em geral consomem
mais do que dois anos meramente para que seja proferida sentença de primeira instância.  A parte
poderá também requerer na Justiça comum medida cautelar, inclusive concessão de ordem
preventiva de diligências de busca e apreensão de mercadorias que é normalmente expedida em
questão de semanas.  Partes interessadas poderão requerer cancelamento de patente pela via
administrativa, dirigindo-se diretamente ao INPI no prazo de seis meses da data de concessão da

                                                
226 Art. 34 da Lei nº 9279
227 Art. 36 da Lei nº 9279
228 Art. 37 da Lei nº 9279
229 Art. 40 da Lei nº 9279
230 Art. 68 da Lei nº 9279
231 Arts. 78 e 80 e 84 a 86 da Lei nº 9279.
232 Arts. 78 e 217 da Lei nº 9279.
233 Arts. 207 a 210 da Lei nº 9279



213

patente.234  Os procedimentos administrativos no âmbito do INPI que solicitarem o cancelamento
de Patente normalmente levam cerca de seis meses entre a data de apresentação do requerimento
de nulidade e a expedição da respectiva ordem.  A violação de patente também configura delito
que pode ser punido com o pagamento de multa ou com detenção de três meses a um ano
(podendo esses valor e extensão ser maiores, dependendo do réu específico e da gravidade da
violação).235  As sanções penais, entretanto, somente serão aplicáveis após a apresentação de
queixa-crime pelo titular da patente.

                                                
234 Art. 51 da Lei 9279
235 Art. 183 a 186, 196 e 197 da Lei nº 9279
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3. Desenhos Industriais

631. O Título II da Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996 contém as disposições sobre registro e
proteção de desenhos industriais no Brasil.  A fim de que seja conferida proteção no Brasil ao
desenho industrial originalmente registrado em país signatário da Convenção de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial, ele deverá ser registrado no INPI no prazo de seis meses a
contar da data de registro no país de origem. 236  Ao formulário de pedido (Vide Anexo V do qual
consta modelo) deverão ser anexados os seguintes documentos:237

• Procuração outorgada a pessoa residente no Brasil (em geral, advogado), conferindo-
lhe poderes para representar o depositante perante o INPI, bem como para representá-
lo no tocante a quaisquer outras questões jurídicas decorrentes do pedido de registro, e
para receber citação;238

• Certificado de depósito devidamente traduzido, emitido pela autoridade competente no
país de origem, necessário para dar suporte a reivindicação de prioridade;

• Descrição escrita completa em língua portuguesa do desenho industrial bem como
quaisquer desenhos ou fotografias ilustrativos (coloridos ou em branco e preto) que
clara e suficientemente representem o objeto e suas variações de modo a possibilitar
sua reprodução por técnico no assunto;239

• Declaração indicando a área na qual o desenho industrial poderá ser utilizado; e
• Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

632. Os pedidos de proteção de desenho industrial que estiverem sendo depositados pela
primeira vez no INPI (ou que tiverem sido anteriormente depositados em país que não seja
signatário da Convenção de Paris ou de outro acordo internacional que preveja reciprocidade de
proteção em matéria de propriedade intelectual a brasileiros) deverão incluir a mesma
documentação elencada acima, com exceção do certificado de depósito estrangeiro, a fim de
comprovar prioridade.

633. Apresentado o pedido de registro de desenho industrial ao INPI, será ele submetido a
exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do
depósito a da sua apresentação.240  Se, durante o exame formal preliminar o INPI entender que
faltam quaisquer informações ou documentos, o depositante disporá de 5 dias para corrigir a
insuficiência e evitar que o pedido seja considerado inexistente.241  Se o INPI aceitar o pedido,
aviso será publicado na Revista da Propriedade Industrial e o órgão realizará análise aprofundada
do pedido e da documentação que o instruir.  A requerimento do depositante, por ocasião do
depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido pelo prazo de 180 dias contados da data do
depósito, possibilitando ao depositante a retirada do pedido em até 90 dias contados da data do

                                                
236 Art. 99 da Lei nº 9279.  Prazo mais amplo também poderá estar disponível segundo qualquer outra convenção
internacional que o Brasil porventura tenha firmado.
237 Art. 101 da Lei nº 9279
238 Art. 217 da Lei nº 9279.
239 Art. 104 da Lei nº 9279
240 Art. 102 da Lei nº 9279
241 Art. 103 da Lei nº 9279
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depósito242.  No curso de sua análise aprofundada que em geral dura um ano, o depositante
deverá responder a qualquer exigência formulada pelo INPI de prestar informações ulteriores ou
apresentar documentos adicionais no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo.243

Se a determinação final do INPI for favorável ao registro do desenho industrial, será expedido
certificado de registro e publicado o aviso dando conta do fato na Revista da Propriedade
Industrial. 244  Por outro lado, se o INPI rejeitar o pedido, o processo poderá se arrastar por mais
vários meses já que o depositante disporá de 60 dias para interpor recurso, o INPI disporá de 60
dias para responder e prazo adicional de 60 dias será concedido para cumprimento de exigências
do INPI.245

634. Os desenhos industriais são protegidos por até 10 anos contados da data do depósito no
INPI (e não da data da efetiva expedição do certificado de registro), prorrogáveis por três
períodos sucessivos de cinco anos, totalizando 15 anos no máximo.246  Embora não seja realizado
processo de exame interno formal do desenho industrial em si pelo INPI (como é exigido no caso
de marcas e patentes), o referido Instituto vem levando atualmente um ano para processar o
pedido, entre a data do depósito e a da emissão do certificado de registro.  Representantes do
INPI atribuem o longo lapso à escassez do pessoal necessário para processar o pedido.  O
certificado de registro poderá ser cancelado pela falta de pagamento de quaisquer das
retribuições subseqüentes exigidas, que devem ser pagas ao final de cada qüinqüênio.247  A
retribuição inicial fica em torno de R$ 520,00.  A taxa de prorrogação varia em torno de R$
220,00.  O registro de desenho industrial poderá também ser cancelado se o titular domiciliado
no exterior deixar de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no
Brasil, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citações.248

635. A parte que alegar apropriação indébita de seu desenho industrial poderá intentar ação
cível que considerar cabível e fará jus a indenização por perdas e danos (inclusive lucros
cessantes)249.  As ações cíveis do gênero em geral consomem mais do que dois anos meramente
para que seja proferida sentença de primeira instância.  A parte poderá também buscar na Justiça
comum medida cautelar, inclusive concessão de ordem preventiva de diligências de busca e
apreensão de mercadorias que é normalmente expedida em questão de semanas.  A parte que
estiver alegando que o desenho industrial foi objeto de apropriação indébita e indevidamente
registrado poderá intentar ação administrativa junto ao INPI visando ao cancelamento da
concessão do certificado de registro no prazo de cinco anos da data de emissão do certificado250.
Os procedimentos administrativos no âmbito do INPI que solicitarem o cancelamento de patente
normalmente levam cerca de seis meses entre a data de apresentação do requerimento de
nulidade e a expedição da respectiva ordem.  A apropriação indébita de desenhos industriais

                                                
242 Arts. 105 e 106 § 1º da Lei nº 9279
243 Art. 106 § 3º da Lei nº 9279
244 Art. 106 § 1º da Lei nº 9279.  As sanções penais, entretanto, somente serão aplicadas após a apresentação de
queixa-crime pelo titular do desenho industrial.
245 Arts 106, § 4 e 213 a 215 da Lei nº 9279
246 Art. 108 da Lei nº 9279
247 Arts. 119 e 120 da Lei nº 9279
248 Arts. 119 e 217 da Lei nº 9279
249 Arts. 207 a 210 da Lei nº 9279
250 Art. 113 da Lei nº 9279
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também configura delito que pode ser punido com o pagamento de multa ou com detenção de
três meses a um ano (podendo esses valor e extensão ser maiores, dependendo do réu específico
e da gravidade da violação)251.

                                                
251 Arts. 187, 188, 196 e 197 da Lei nº 9279

 
 
 

Figura V. 7 Registro de Desenho Industrial Estrangeiro 
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4. Contratos de Transferência de Tecnologia e de Franquia

636. Qualquer contrato que envolva transferência de tecnologia ou concessão de franquia a
pessoa física ou jurídica no Brasil deverá ser registrado na DIRTEC 252 do INPI.  O registro e a
respectiva análise são necessários antes que o Banco Central do Brasil possa expedir o
Certificado de Registro, permitindo dessa forma remessa ao exterior de quaisquer royalties ou
demais taxas.  A aprovação possibilita também que a pessoa jurídica brasileira deduza esses
royalties ou demais taxas como despesas operacionais em sua declaração de imposto de renda.
Antes que o contrato de transferência de tecnologia ou contrato de franquia que envolva direito
de uso de patente ou marca estrangeira possa mesmo ser averbado no INPI, entretanto, qualquer
marca ou patente subjacente deverá já ter sido registrada tanto no país de origem como no Brasil.
O contrato que tiver por objeto licenciamento para exploração de patente ou uso de marca
depositadas no INPI e ainda não concedidas ou registradas poderá ser averbado.  O pagamento
de royalties, entretanto, será efetuado exclusivamente após a emissão do certificado de
registro/carta-patente pelo INPI.

637. Dado o longo tempo necessário para registro de marca ou concessão de patente pelo
INPI, muitas sociedades preferem usar o procedimento de transferência de seu know-how como
por exemplo segredos de negócio ou de indústria, já que não implica nenhuma patente ou marca
subjacente para concessão ou registro.  O INPI averbará contrato de transferência de know-how
no prazo de aproximadamente dois meses.  A retribuição inicial pela aprovação de averbação de
contrato de transferência de know-how é de R$ 600,00, acrescida de taxa adicional de R$
1.189,00 para análise do contrato (assistindo às entidades sem fins lucrativos, instituições
acadêmicas, micro-empresas e órgãos públicos direito a desconto de 50%).  A dificuldade,
entretanto, está no fato de que é sabido que o INPI tem rejeitado contratos de transferência de
know-how porque as condições de pagamento do contrato se assemelham às de um contrato de
licença, e a velha norma no Brasil era de que tão-somente patente ou marca poderia ser objeto de
licença.  Uma forma de evitar o problema consiste em a sociedade estrangeira vender o know-
how à pessoa jurídica brasileira por um valor fixo.  No entanto, embora o INPI não tenha
expressa autoridade legal para tanto, ele poderá interferir caso determine que o valor não é
razoável se comparado aos preços vigentes no mercado local ou internacional para aquisição de
know-how similar.  Outra dificuldade, ainda, consiste no fato de que, diferentemente do caso de
marca ou patente, não existe monopólio temporário exeqüível que seja concedido pelo Estado ao
detentor de know-how.  Conseqüentemente, sempre haverá o risco de que terceiros venham a
obter know-how como segredo de negócio ou de indústria por meio de pesquisa independente,
divulgação acidental, ou engenharia reversa, por exemplo, minando dessa forma o valor do
contrato de transferência.

638. Qualquer pessoa física ou jurídica brasileira que pretenda receber tecnologia estrangeira
ou firmar contrato de franquia com pessoa jurídica estrangeira deverá apresentar à DIRTEC do
INPI dois formulários de pedido (Vide Anexo V do qual constam os respectivos modelos)
instruídos com os documentos elencados abaixo:

                                                
252 Diretoria de Transferência de Tecnologia  de acordo com o procedimento estipulado nos Atos Normativos do
INPI nº 135  de 1997 e 155 de 7 de janeiro de 2000 (tal como parcialmente alterado pelo Ato Normativo nº 158/00).
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• relação dos acionistas no caso de sociedade anônima ou sócios no caso de sociedade
limitada, endereços e participação na sociedade (companhias fechadas não precisarão
elencar pessoas físicas brasileiras que detenham menos de 20% da totalidade das ações
ou, no caso de pessoas jurídicas, menos do que 10% das ações da companhia);

• Cópias autenticadas do estatuto social ou do contrato social e da ata da última
assembléia geral;

• Procuração outorgada a pessoa residente no Brasil (em geral, advogado), conferindo-
lhe poderes para representar o requerente perante o INPI, bem como para representá-lo
no tocante a quaisquer outras questões jurídicas decorrentes do pedido de registro, e
para receber citação;

• No caso de contrato de transferência de tecnologia, cópia autenticada do contrato em
português (ou devidamente traduzido) que estabeleça seu objeto e descreva
pormenorizadamente como a efetiva transferência de tecnologia será realizada sobre
os lucros obtidos com o uso da tecnologia, ou porcentagem do preço de venda líquido,
menos quaisquer impostos, taxas e demais encargos que as partes venham a avençar);

• Na hipótese de contrato de franquia, cópia autenticada do contrato em português (ou
devidamente traduzido) descrevendo pormenorizadamente os direitos outorgados ao
franqueado (inclusive o direito de uso de qualquer marca, de receber qualquer
assistência técnica ou transferir tecnologia visando à consecução do objeto do contrato
de franquia), suas obrigações, e as condições de pagamento (inclusive se o franqueado
pagará taxa fixa, ou taxa variável com base em percentual das vendas ou dos lucros
auferidos pelo franqueado).  O referido contrato em geral consiste no formulário
padrão de Circular de Oferta de Franquia, formulário esse que contém todos os termos
e obrigações que devem necessariamente constar de qualquer contrato de franquia, nos
termos da Lei de Franquia do Brasil;

• Carta de justificação que contenha informações técnicas referentes ao uso de qualquer
processo tecnológico que esteja sendo transferido; e

• Quaisquer folhetos ou catálogos ilustrados pertinentes

639. Apresentados o pedido e os documentos que o instruam, o INPI publicará o texto do
contrato de transferência de tecnologia ou do contrato de franquia na Revista da Propriedade
Industrial.  Atualmente leva cerca de 30 dias úteis até que o INPI aprove contrato de transferência
de tecnologia ou de franquia.  Se o INPI deixar de aprovar qualquer desses dois tipos de contrato no
prazo de 30 dias contados da apresentação do pedido publicando aviso da aprovação na Revista da
Propriedade Industrial (e não tiver formulada exigência de que o requerente preste informações ou
documentos adicionais, ou introduza modificações a seu pedido dentro do aludido prazo de 30 dias),
a lei entende que o contrato foi aprovado de pleno direito.  A disposição legal, entretanto, não
produz efeitos de ordem prática, uma vez que o Banco Central não registra contrato sem a
averbação prévia do INPI.  A averbação é geralmente válida pelo prazo de cinco anos no máximo.
A retribuição inicial visando aprovação de contrato de transferência de tecnologia ou de franquia é
de R$ 600,00, acrescida de taxa adicional de R$ 1.189,00 para análise do contrato de transferência
de tecnologia ou de franquia.  Assiste às entidades sem fins lucrativos, instituições acadêmicas,
micro-empresas e órgãos públicos direito a desconto de 50%.
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5. Contratos de Assistência Técnica

640. De acordo com a Resolução Normativa nº 334, de 10 de agosto de 1999 do Conselho
Nacional de Imigração, qualquer sociedade baseada no Brasil que necessitar de assistência
técnica e/ou científica de estrangeiro ou de sociedade estrangeira, deverá antes obter aprovação
do contrato subjacente junto ao INPI.  A aprovação também é necessária antes que o Banco
Central expeça Certificado de Registro (por meio do qual autorize a remessa de taxas ao exterior)
e a fim de que a empresa brasileira deduza essas taxas como despesas operacionais em sua
declaração de imposto de renda.  Se a assistência técnica decorrer de contrato de transferência de
tecnologia o contrato deverá também ter sido averbado ou a patente subjacente, concedida pelo
INPI.  É conveniente explicitar o contrato como tendo custo com base em homem/hora, uma vez
que o INPI solicita sempre que o valor avençado seja convertido a essa modalidade.

641. Apenas contratos de transferência de tecnologia que tenham por objeto transferência de
tecnologia deverão ser averbados no INPI.  No entanto, é conveniente apresentar o contrato ao

Figura V. 8 Registro de Contratos de Transferência de Tecnologia e de Franquia 
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INPI, uma vez que é reservado a esse órgão determinar se o contrato é de transferência de
tecnologia ou não.

642. A fim de obter a aprovação do INPI para contrato de assistência técnica, a sociedade
baseada no Brasil deverá apresentar os mesmos dois formulários exigidos nos casos de contratos
de transferência de tecnologia e de franquia (Vide Anexo 4 do qual constam os respectivos
modelos) e os seguintes documentos:

• relação dos acionistas no caso de sociedade anônima ou sócios no caso de sociedade
limitada, endereços e participação na sociedade (no caso de companhias fechadas não
será necessário elencar pessoas físicas brasileiras que detenham menos de 20% da
totalidade das ações ou, no caso de pessoas jurídicas, menos do que 10% das ações da
companhia);

• Cópias autenticadas do estatuto social ou do contrato social e da ata da última
assembléia geral;

• Procuração outorgada a pessoa residente no Brasil (em geral, advogado), conferindo-
lhe poderes para representar o requerente perante o INPI, bem como para representá-lo
no tocante a quaisquer outras questões jurídicas decorrentes do pedido de registro, e
para receber citação;

• Carta da sociedade baseada no Brasil indicando por que é necessário contratar os
serviços de técnico estrangeiro;

• Cópia do contrato de prestação de assistência técnica e/ou científica redigido em
português fixando prazo determinado durante o qual a assistência será prestada (em
geral, não mais de um ano); número de técnicos que serão utilizados; nível de
expertise exigido dos técnicos; descrição do programa de treinamento do pessoal
brasileiro envolvido; e a remuneração avençada.  A remuneração tomará por base o
salário por hora que for razoável para que o serviço seja realizado; e
• Fatura proforma final do empregador do técnico indicando o custo total de todos

os serviços que serão prestados.

643. Leva atualmente cerca de 30 dias úteis para que o INPI aprove um contrato de assistência
técnica.  Aviso da aprovação é publicado na Revista da Propriedade Industrial.  A retribuição
inicial é de R$ 600,00, acrescida de taxa adicional de R$ 1.189,00 para análise do contrato.
Assistirá às entidades sem fins lucrativos, instituições acadêmicas, micro-empresas e órgãos
públicos direito a desconto de 50%.  Uma grave limitação do atual sistema é que o INPI mantém
as sociedades rigorosamente enquadradas na estimativa que elas tiverem fornecido no tocante à
duração prevista da prestação de serviços e ao salário a ser pago a técnicos estrangeiros.
Conseqüentemente, o Banco Central não autoriza a remessa ao exterior de quaisquer valores
superiores à estimativa inicial.  Esse limite aplica-se tão-somente a sociedades ligadas.  No caso
das demais, o limite aplicar-se-á tão-somente à dedutibilidade do imposto de renda incidente
sobre as remessas.

6. Contratos de Licença para exploração de Patentes e de Uso de Marca e
Desenhos Industriais
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644. Qualquer contrato que outorgue licença a pessoa jurídica brasileira para exploração de
patente estrangeira ou de uso de marca ou desenho industrial estrangeiro e do qual decorra a
obrigação de remessa ao exterior de pagamentos de royalties ou demais taxas deverá ser
averbado pela DIRTEC do INPI.  A averbação é necessária de modo que o Banco Central possa
expedir Certificado de Registro e autorizar a remessa das taxas de licença ao exterior bem como
para que a sociedade brasileira deduza tais taxas como despesas operacionais em sua declaração
de imposto de renda.  Embora o INPI não exija a concessão da patente ou registro da marca ou
desenho industrial subjacente no Brasil antes de aprovar o contrato de licença, é o Banco Central
que não autoriza a remessa de pagamentos de royalties para fora do Brasil até que a patente,
marca ou desenho industrial subjacente seja objeto de concessão ou de registro pelo INPI.  A
situação gera anomalias em decorrência das quais o contrato de licença é aprovado pelo INPI
mas o licenciado fica obrigado a depositar pagamentos de royalties em banco brasileiro até que o
INPI finalmente conceda a patente ou registre a marca ou desenho industrial, conforme
prescrevem os regulamentos do Banco Central.

645. A fim de obter aprovação do contrato de licenciamento, o licenciado proposto deverá
apresentar à DIRTEC do INPI os mesmos dois formulários exigidos no caso de contratos de
transferência de tecnologia ou de franquia (Vide Anexo V do qual constam os respectivos
modelos) devendo os aludidos formulários ser instruídos com os seguintes documentos:

• relação dos acionistas no caso de sociedade anônima ou sócios no caso de sociedade
limitada, endereços e participação na sociedade (no caso de companhias fechadas não
será necessário elencar pessoas físicas brasileiras que detenham menos de 20% da
totalidade das ações ou, no caso de pessoas jurídicas, menos do que 10% das ações da
companhia);

• Cópias autenticadas do estatuto social ou do contrato social e da ata da última
assembléia geral;

• Procuração outorgada a pessoa residente no Brasil (em geral, advogado), conferindo-
lhe poderes para representar o requerente perante o INPI, bem como para representá-lo
no tocante a quaisquer outras questões jurídicas decorrentes do pedido de registro, e
para receber citação;

• Cópia do contrato de licença descrevendo em pormenores as condições do efetivo uso
da patente, marca ou desenho industrial no Brasil.  O contrato de licença deverá
indicar também se a licença está sendo concedida em caráter exclusivo, se é permitido
o sublicenciamento e se o sublicenciado fica obrigado a pagar royalties ou não;

• Carta de justificação redigida em português que contenha informações altamente
técnicas referentes ao uso de qualquer processo tecnológico que esteja sendo
licenciado; e

• Comprovação de que pedido de registro de marca ou de desenho industrial ou de
concessão de patente já foi depositado no INPI.

646. O prazo de qualquer contrato de licença não poderá se estender além do prazo da
proteção da patente, marca ou desenho industrial subjacente no Brasil.  A licença poderá ser
cancelada caso seu uso efetivo não tenha início dentro de um ano a contar da data de concessão
da licença.  O INPI em geral rejeitará qualquer contrato de licença que imponha restrições à
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reexportação e exija nível mínimo de vendas no mercado interno.  A rejeição ocorrerá tão-
somente com relação a sociedades ligadas.  Nos demais casos, o INPI tão-somente informará que
disposições do gênero poderiam comprometer o desenvolvimento da sociedade.

647. Em geral, o INPI faz valer uma regra não escrita segundo a qual percentuais de royalties
não deverão exceder os limites de dedutibilidade permitidos pela Portaria nº 436 do Ministério
das Finanças, editada em 30 de dezembro de 1958.253  O limite aplica-se tão-somente a
sociedades ligadas.  No tocante às demais sociedades, o limite aplicar-se-á tão-somente quanto à
dedutibilidade para efeito de imposto de renda incidente sobre as remessas.  Embora o INPI não
possa denegar abertamente o contrato que estipule porcentagens mais altas (que oscilam entre
1% e 5% das vendas líquidas anuais), ele poderá recusar o registro até que as partes se
enquadrem nas porcentagens máximas estipuladas na Portaria 436.  Uma forma de as partes
superarem parcialmente esse obstáculo é negociando um valor anual fixo que o licenciado pagará
ao titular em lugar de um pagamento de royalties.

648. Atualmente leva cerca de 30 dias úteis para o INPI aprovar um contrato de licença.
Aviso da aprovação do contrato de licença é publicado na Revista da Propriedade Industrial.
Assim como ocorre nos casos de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, se o INPI
deixar de aprovar o contrato dentro de 30 dias contados da apresentação do pedido (e se não tiver
formulado nenhuma exigência ao requerente para fornecer informações ou documentos
adicionais ou para efetuar alterações a seu pedido no curso desses 30 dias), a lei entende que o
contrato de licença foi aprovado de pleno direito.  A retribuição inicial é de R$ 600,00, acrescida
de taxa adicional de R$ 1.189,00 para análise do contrato de licença.  Assistirá às entidades sem
fins lucrativos, instituições acadêmicas, micro-empresas e órgãos públicos direito a desconto de
50%.

7. Direitos Autorais

649. A Lei Federal nº 9610 de 19 de fevereiro de 1998 altera, atualiza e consolida a legislação
brasileira que disciplina o registro e proteção de direitos autorais no Brasil.  Os titulares de
direitos autorais estrangeiros domiciliados no exterior gozam de toda proteção assegurada nas
diversas convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário.254  O registro de direitos
autorais no Brasil é opcional uma vez que a lei brasileira protege todas as criações do espírito,
resultem elas do esforço de pessoa física ou jurídica, inclusive obras intelectuais internacionais
(desde que o país de origem mantenha reciprocidade de proteção a brasileiros ou estrangeiros
residentes no Brasil).255  No entanto, se um autor pretender fazer valer seus direitos no Brasil
intentando ação judicial, deverá registrar sua obra em um dos órgãos descritos abaixo
(dependendo da natureza da obra) após preenchimento de formulário que capeará o pedido,

                                                
253 O INPI justifica a situação ressaltando que as alterações do regulamento do imposto de renda brasileiro
introduzidas em 1994 sujeitaram os contratos de licença a averbação no INPI para fins de dedutibilidade e
mantiveram os limites quantitativos da Portaria de 1958.  Vide Art. 490 (V) & Seção 6, Arts. 292, 293 Seção 3 e
294, Seção 3 do Decreto nº 1041 de 11 de janeiro de 1994, e Art. 50 da Lei Federal nº 8383/91.
254 Art. 2 da Lei nº 9610.
255 Arts. 2 e 18 da Lei nº 9.610.
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recolhimento de retribuição e depósito de um exemplar da obra (dois exemplares, caso se trate de
obra publicada) na instituição competente:256

• Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro;
• Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
• Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
• Instituto Nacional do Cinema no Rio de Janeiro; ou
• Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em Brasília.

650. Os direitos autorais são protegidos por toda a vida do(s) autor(es) pessoa(s) física(s)
perdurando por 70 (setenta) anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu
falecimento (ou do falecimento do último dos co-autores sobreviventes).257  No caso de obras
anônimas, audiovisuais ou fotográficas, bem como de fonogramas ou emissões das empresas de
radiodifusão, os direitos autorais são protegidos por 70 anos contados da data da primeira
publicação, impressão ou difusão por outra forma da obra.258  Qualquer parte que pretenda
executar direito autoral poderá intentar ação cível na Justiça comum e obter medida cautelar
(inclusive expedição de ordem de busca e apreensão) e/ou receber indenização pecuniária.259.
Em média leva de quatro a cinco anos para o trâmite de ação cível com fundamento em violação
de direito autoral no sistema judiciário brasileiro (inclusive a exaustão de todos os recursos).
Ação penal também poderá ser intentada em caso de violação de direito autoral, acarretando a
imposição de multas e/ou detenção bem como busca e apreensão da(s) obra(s) ilícita(s).260

Remédios administrativos não estão disponíveis para execução de direitos autorais.

8. Programas de computador

651. Os programas de computador no Brasil são protegidos tanto como obra literária nos
termos da Lei de Direitos Autorais do País (na forma prevista no art. 7 da Lei nº 9610 de 19 de
fevereiro de 1998) como por lei expressamente promulgada para proteger programas de
computador (Lei Federal nº 9609 de 19 de fevereiro de 1998).  Aos titulares de programas de
computador estrangeiros é assegurada proteção se seu país de origem propiciar reciprocidade de
tratamento a brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil.261

652. Os direitos relativos a programa de computador são protegidos pelo prazo de 50 anos,
contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da sua primeira publicação ou da efetiva
criação.262  O registro dos programas de computador no INPI é opcional e a proteção não fica
condicionada ao registro, embora seja exigido para o fim de ajuizamento de qualquer ação de

                                                
256 As instituições depositárias estão elencadas no Art. 17 da Lei Federal nº 5988 de 14 de dezembro de 1973.  Os
poderes para que as aludidas instituições cobrem retribuição constam, por sua vez, do Art. 20 da Lei nº 9610.
257 Arts. 28 e 41 da Lei nº 9610.
258 Arts. 44 e 96 da Lei nº 9610
259 Arts. 102 a 110 da Lei nº 9610
260 O Art. 106 da Lei nº 9610 prevê a imposição de sanções penais, enquanto o remédio específico de apreensão dos
produtos infringentes é genericamente autorizado pelos Arts. 240 a 250 do Código Penal Brasileiro (ou seja, Decreto
Lei Federal nº 3689 de 3 de outubro de 1941), bem como pela Lei Federal nº 9609/98 no caso específico de
programas de computador, e Lei Federal nº 8635/93 no caso específico de fonogramas e vídeos.
261 Art. 2, § 4 da Lei nº 9609
262 Art. 2, § 2 da Lei nº 9609
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execução.263  O registro é realizado em um dia e consiste na entrega ao INPI de formulário de
pedido preenchido que será mantido em sigilo, enquanto o programa de computador será
colocado em envelope lacrado mantido no assim chamado Registro de Programas de
Computador do INPI.264.  Esse tipo de registro facilita ações futuras com base em violação, na
medida que fornece comprovação da data em que a titularidade do programa de computador foi
adquirida (tal como indicada na data de depósito junto ao INPI).  A retribuição inicial é de R$
300,00 por envelope (e acrescida de R$ 60,00 para cada envelope depositado na mesma ocasião).

653. A pirataria de programas de computador configura delito no Brasil punível com penas de
detenção que variam de seis meses a dois anos, ou de um a quatro anos, caso a reprodução tenha
sido realizada para fins comerciais 265.  A ação cível poderá também ser ajuizada para
recebimento de multa não especificada e/ou de perdas e danos pecuniários, bem como para
obtenção de medida cautelar (inclusive expedição de ordem de busca e apreensão).266  Assim
como ocorre no caso de direitos autorais, não cabe nenhum remédio administrativo.

9. Registro de Domínio

654. No Brasil, a fim de registrar domínio de Internet e de conferir-lhe proteção nacional, a
sociedade deverá ser licenciada e registrada para operar no Brasil.  O registro será processado
exclusivamente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, por
ordem de chegada.  A FAPESP permite que cada pessoa jurídica requeira até dez nomes de
domínio por vez e cobra uma taxa única de registro de cerca de US$ 25,00 além de uma taxa de
manutenção anual similar.  Como alternativa, se o nome de domínio for baseado em marca
notória internacional, a sociedade estrangeira poderá tentar impedir o uso não autorizado do
nome de domínio mesmo que não esteja operando no Brasil, por meio de ação de violação de
marca.  No entanto, conforme observado acima, a fim de intentar ação de violação de marca, a
marca deverá antes ser registrada no Brasil.

655. O registro e proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil são função
exclusiva do governo federal.  Quaisquer diferenças municipais ou estaduais porventura
existentes decorrem de ações judiciais, quer no âmbito penal quer civil, e são resultado de
acúmulos na pauta dos tribunais e do nível de conhecimento dos juízes com a legislação sobre
propriedade intelectual.

656. A atual legislação brasileira que disciplina a proteção da propriedade intelectual está em
sua maior parte em conformidade com os padrões internacionais.  O Brasil é parte formal da
maioria dos tratados e organizações internacionais de proteção de direitos de propriedade
intelectual.  A legislação do País que rege a propriedade industrial como por exemplo marcas,
patentes e modelos de utilidade, bem como desenhos industriais, e a lei brasileira de direitos
autorais foram atualizadas nos últimos anos.  O País também dispõe de uma nova lei para
proteção de programas de computador, que visa complementar a proteção assegurada nos termos
da lei de direitos autorais brasileira atualizada.  Por outro lado, o governo ainda não promulgou a

                                                
263 Art. 2, § 3 e Art. 3 da Lei nº 9609
264 Art. 3 da Lei nº 9609
265 Art. 12 da Lei nº 9609
266 Art. 14 da Lei nº 9609
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legislação específica exigida pelo acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio para
proteger os desenhos de layout de circuitos integrados e proporcionar suficiente
confidencialidade de dados no âmbito da propriedade industrial.  A redação atual da lei de
propriedade industrial (ou seja, Lei nº 9279) que veda a importação como meio de atendimento
ao requisito de exploração da patente no Brasil também viola o Artigo 27 do tratado TRIPS.  O
governo norte-americano requisitou a abertura de procedimentos formais de consulta para
solução de litígios pela OMC com relação a essa última queixa contra o Brasil.

657. O Brasil recentemente se colocou mais uma vez na alça de mira da comunidade
internacional em razão da Medida Provisória 2.105-12 editada pelo Poder Executivo em 27 de
dezembro de 2000, tida por violar tanto a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial como o acordo TRIPs.  Em especial, a Medida Provisória autoriza o INPI a indeferir
de plano pedidos de proteção patenteária de determinados produtos químicos e farmacêuticos
depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 porque a lei que precedia a nova
Lei da Propriedade Industrial não conferia proteção aos produtos em questão (ainda que o acordo
TRIPs começasse a vigorar parcialmente no Brasil em 1º de janeiro de 1995 e exigisse que tal
proteção fosse imediatamente conferida por qualquer estado signatário).267  Ademais, a Medida
Provisória faz com que a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependa
de anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou ANVISA, com sede em
Brasília, desse modo interferindo com o exame técnico que tanto a convenção de Paris como o
TRIPs limitam à competência de órgão como o INPI.268

658. Uma das maiores queixas apresentadas por investidores no tocante ao atual regime
brasileiro de proteção de direitos de propriedade intelectual é o baixo histórico de coibição à
violação da propriedade intelectual no País.  A contrafação de marcas e de produtos patenteados
permanece em altos níveis.  Os problemas são particularmente graves no que respeita às
gravações fonográficas (especialmente CDs) e videocassetes, e, segundo consta, praticamente
todos os audiocassetes vendidos no Brasil são cópias pirateadas.  As recentes e vigorosas
campanhas antipirataria e o notável aumento das ações judiciais antipirataria começam,
entretanto, a surtir efeito positivo.  O principal problema parece ser o contrabando continuado de
material pirateado do Paraguai além do sistema judiciário gravemente sobrecarregado e com
escassez de juízes devidamente treinados na legislação que disciplina a Propriedade intelectual.

659. A maior queixa apresentada por investidores com relação ao INPI é que esse órgão é
demasiadamente moroso no processamento dos pedidos de registro de marcas, patentes e
desenhos industriais.  Por exemplo, a concessão de patentes e o registro de modelos de utilidade
leva em média cinco anos, o registro de marca, em média, dois anos e até mesmo o registro de
desenhos industriais (caso em que nenhum exame é de fato realizado pelo INPI internamente)
pode levar até um ano para ser processado.  Em 1998, o INPI recebeu 14.480 pedidos de
patentes, enquanto a espera média para concessão de patente é de cinco anos.  Em forte contraste
com o Brasil, onde o processo de registro de marca leva em média dois anos, a aprovação de
marca no México leva em média de dois a quatro meses, enquanto no Chile leva quatro meses, e

                                                
267 O acordo TRIPs foi promulgado no Brasil por meio do Decreto federal nº 1355 de 30 de dezembro de 1994.
268 A Medida Provisória federal 2.006 editada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em 14 de dezembro de
1999 exigia que novos pedidos de patente de certos produtos químicos e farmacêuticos dependeriam de prévia
anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com sede em Brasília.
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apenas dois meses no Peru.  A situação contrasta também drasticamente com os Estados Unidos,
por exemplo, onde 151.024 pedidos de patentes foram depositados junto ao Departamento de
Marcas e Patentes dos EUA em 1998, que também ficaram sujeitos a exames internos do
Departamento; no entanto, as patentes foram concedidas em dois anos, em média.

660. O INPI também é criticado por não aceitar o papel mais modesto, que lhe foi atribuído
pela legislação em vigor, de decidir quanto à aprovação dos termos (inclusive disposições sobre
taxas) dos contratos de transferência de tecnologia ou de franquia.  Por exemplo, diz-se que esse
órgão ignora o Ato Normativo nº 135 de 1997 do INPI que limita seus poderes à mera averbação
de contratos que tenham por objeto transferência de tecnologia, franquia e similares, de sorte que
produzam efeito perante terceiros.  Essa norma não impediu que o pessoal do INPI tentasse fazer
com que partes de contrato apresentado para averbação, alterassem os termos contratados.
Aparentemente, o pessoal do INPI vem ainda aplicando a norma antiga de 1975 que continha
extensas listas de disposições obrigatórias, que deviam necessariamente constar do contrato, e de
disposições vedadas.  Tal paternalismo interfere com a capacidade das empresas de livremente
negociar as condições que atendem de melhor forma às necessidades e expectativas de cada uma
das partes contratantes.

661. As exigências de que as taxas de royalties decorrentes de contrato de licença de uso de
propriedade intelectual bem como as taxas decorrentes de contratos de transferência de tecnologia
ou de franquia devam ser aprovadas pelo INPI contrasta fortemente com o sistema vigente na
maioria dos demais países, ansiosos por promover a transferência de tecnologia.  Tanto nos Estados
Unidos como no México, por exemplo, os royalties e taxas são livremente negociados.  Na
Argentina, não há exigências de aprovação nem percentuais máximos de royalties e demais taxas de
licenciamento, e nem mesmo contratos de franquia ou de transferência de tecnologia entre partes
não ligadas.  Os contratos entre sociedades ligadas são aceitáveis se as condições e as taxas se
enquadrarem nas taxas de mercado vigentes.  O Chile adota provavelmente as diretrizes mais
liberais da América Latina para contratos de licenciamento.  Não existem exigências de aprovação,
e o registro de contratos de licença com o Banco Central será obrigatório apenas quando a
licenciada pretender efetuar a remessa das taxas usando a taxa de câmbio oficial, que é ligeiramente
mais favorável.  Neste último caso, o Banco Central do Chile estipula o percentual máximo de 5%
para pagamentos de royalties, embora qualquer percentual excedente não seja vedado; as partes
deverão simplesmente recorrer ao mercado de câmbio paralelo.

662. A Associação Brasileira da Propriedade Industrial, ou ABPI, queixou-se da inadequação da
indenização por perdas e danos na esfera cível imposta pelos tribunais brasileiros em casos de
violação de propriedade intelectual, por causa da dificuldade de comprovação de dano pecuniário.
A ABPI sugeriu, entre outras coisas, que o próprio ato de violação de direito autoral, marca, patente
ou desenho industrial gere perdas e danos e que o valor mínimo fixado em lei ou estimativa
determinada pelo Judiciário deveria ser adotado independentemente da incapacidade do autor de
comprovar com precisão perdas e danos pecuniários.

11. Recomendações

663. Aumentar a capacidade institucional.  A fim de solucionar os graves atrasos atualmente
constatados na concessão de patentes, registro de modelos de utilidade e de marcas, o INPI poderia
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contratar mais analistas para examinar pedidos de patente e de registro de marca.  Segundo alguns
advogados da área de propriedade intelectual no Brasil, entretanto, essa medida viria simplesmente
a recompensar o que entendem ser morosidade intencional dos administradores do INPI, a fim de
conseguir salários mais elevados junto ao governo e criar oportunidade para contratação de mais
parentes.  A melhor solução seria aquela implementada no Chile, por exemplo, onde o exame dos
pedidos de patente é terceirizado pelo governo, que os encaminha a analistas externos do setor
privado, em geral, ligados a universidades locais.  Como o pagamento é baseado no número de
exames realizados, existe um estímulo para agilização do processo de análise.  O contra-argumento
é de que a motivação do lucro pode também conduzir ao comprometimento da qualidade do exame
sendo realizado, preocupação que pode não existir necessariamente quando os analistas forem
profissionais internos.

664. Adaptar sistema de análise misto combinando setor público e setor privado.  Uma
solução para o dilema talvez fosse a adoção pelo Brasil de um sistema misto segundo o qual os
pedidos de patentes ou de registro de marcas que já tivessem sido aprovados ou concedidos em
países como os Estados Unidos da América ou países da União Européia – que dispõem de
procedimentos internos de exame bastante profissionais e de alta qualidade – poderiam ser
examinados por analistas externos, enquanto pedidos inéditos seriam processados pelo INPI,
internamente.  Dado que o Brasil já é signatário do Tratado de Cooperação de Patentes, o INPI
deveria também fazer maior uso desse Tratado, aprovando pedidos de patente oriundos de países
que já tenham previamente obtido registro em outros estados signatários, e aceitando as
constatações de seus órgãos examinadores.

665. Abolir exigências de aprovação no caso de contratos de transferência de tecnologia, de
franquia e de licenciamento.  De fato, o Governo talvez deseje chegar até o ponto em que chegou
o Chile, abolindo de vez a averbação de contratos de licenciamento ou seguir o exemplo do México,
em que os contratos de transferência de tecnologia não mais exigem averbação e aprovação oficiais.
A existência continuada dessas exigências conduz precisamente à situação anômala vigente na qual
o pessoal do INPI utiliza todo um conjunto de critérios não escritos ou até mesmo normas
ultrapassadas para tomar a decisão de aprovar ou não, ou de permitir ou não, a averbação de
contrato de transferência de tecnologia, franquia ou licença.  Essa interferência na liberdade de
contratar poderia surtir grave impacto prejudicial na capacidade do Brasil de receber tecnologia de
ponta porque os fornecedores dessa tecnologia não se sentirão devidamente remunerados ao
compartilhá-la ou licenciá-la a usuários finais brasileiros.

666. Analisar seriamente a possibilidade de revogar a Medida Provisória 2.105-12 editada
pelo Poder Executivo em 27 de dezembro de 2000 e conceder proteção de pipeline a pedidos de
patentes da indústria farmacêutica depositados após 1º de janeiro de 1995 e antes de 14 de maio
de 1997, bem como eliminar a exigência de anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.  Esses dois aspectos da medida provisória poderão violar compromissos assumidos
pelo Brasil perante a comunidade internacional e criar um clima de insegurança jurídica, que não
é compatível com as melhores práticas comerciais internacionais modernas que prescrevem
transparência na promulgação e aplicação de leis e regulamentos.  A medida solapa também as
disposições constantes da Lei da Propriedade Industrial Brasileira de 1996 destinadas a
proporcionar nova proteção a patentes farmacêuticas.  No caso específico da necessidade de
anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil está aumentando custos e
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criando demora desnecessária já que acrescenta mais uma etapa burocrática ao processo de
registro de produtos farmacêuticos.  Ao proceder dessa forma, o governo também dá a impressão
de abusar do sistema de registro da propriedade intelectual como forma de proteger empresas
farmacêuticas baseadas no Brasil frente à concorrência externa.

667. A exigência de que as partes fiquem confinadas à remuneração estimada e à duração dos
prazos de prestação de serviços que tenham sido informadas ao INPI para obtenção de aprovação
de contrato de assistência técnica, exclusivamente no caso de empresas afiliadas, interfere com a
capacidade das empresas de utilizar a expertise e habilidades necessárias para dirigir uma
empresa competitiva e eficiente.  Isso não é benéfico nem para a empresa estrangeira que estiver
fornecendo o know-how técnico nem para a empresa brasileira que precisar da expertise.  Por
conseguinte, essa limitação sem dúvida terá conseqüências negativas para a economia brasileira
em geral, pois priva o País de fornecedores de tecnologia de ponta.

668. Expandir as funções do INPI.  Um remédio para o Poder Judiciário brasileiro com
enorme sobrecarga de trabalho e com juízes com fraco treinamento na legislação de propriedade
intelectual é expandir as funções do INPI, fornecendo-lhe também os poderes para fazer valer a
legislação de propriedade intelectual do País.  Agências especializadas com competência tanto
administrativa como judicial no cenário da propriedade intelectual já existem em países como o
Peru.

Quadro V.4 Registro de Direitos de Propriedade Intelectual no Peru

Em 1992, o Peru criou o Instituto para la Defensa de la Competencia y Propiedade Intelectual ou
INDECOPI que, entre outras atribuições, presta-se ao registro e proteção de direitos de propriedade
intelectual no país.  O INDECOPI mantém uma divisão administrativa especial encarregada de sinais
distintivos (que cobre marcas e indicação geográfica ou denominação de origem), outra encarregada de
direitos autorais e uma terceira, de invenções e novas tecnologias (que inclui modelos de utilidade,
desenhos industriais, proteção de novas variedades de plantas e processa contratos de licenciamento,
franquia e transferência de tecnologia).  Essas três divisões administrativas especiais não apenas
procedem ao registro e a quaisquer funções de exame necessárias, como também constituem tribunais
administrativos de primeira instância para execução de direitos de propriedade intelectual.

Um tribunal de apelações de natureza administrativa composto de quatro membros, designado Tribunal de
Defesa da Concorrência e da Propriedade Intelectual, existe em instância superior ao das divisões
administrativas e aprecia matérias relacionadas à execução de direitos de propriedade intelectual.  Embora
o INDECOPI tenha sido especificamente concebido para suprir deficiências do sistema judiciário peruano
ordinário geradas pela escassez de juízes treinados na  legislação de propriedade intelectual, seu tribunal
de apelações foi criticado pelas longas demoras na decisão dos processos.  No entanto, essa deficiência
pode ser parcialmente explicada pela ampla esfera de competência do INDECOPI que inclui também a
execução da legislação de defesa da concorrência no Peru.

669. Desenvolver sistema de troca de informações entre o INPI, o Banco Central do
Brasil e a FAPESP.  A atual exigência de que para que o domínio de uma sociedade seja
protegido no Brasil, a sociedade esteja registrada para realizar negócios no País, simplesmente
estimula comportamento inescrupuloso segundo o qual sociedades estrangeiras precisam
comprar invasor de território cibernético baseado no Brasil, a fim de recuperar seu domínio, caso
decida em algum momento realizar negócios no País.  Dados o crescente uso do comércio
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eletrônico e o princípio da reciprocidade, esse é precisamente o tipo de prática que poderia
facilmente retornar para assombrar as empresas brasileiras interessadas em expandir suas vendas
internacionais, e que constatassem que terceiros vêm procedendo a apropriação indébita de seus
domínios no exterior.  Uma proposta positiva apresentada pelo INPI, ainda que represente
solução meramente parcial, é de que o INPI compartilhe seu banco de dados de marcas
registradas com a FAPESP (órgão  que registra domínios no Brasil) de sorte a evitar o registro de
marcas registradas como domínios, levado a efeito por terceiros que não sejam titulares da marca
registrada.
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CAPÍTULO VI

PRÓXIMAS ETAPAS

670. O desafio com o qual se defronta o governo é de que maneira implementar as alterações
propostas da forma mais eficiente.  A racionalização dos processos administrativos não é fácil,
pois exige não apenas a alteração de textos e normas, como também de comportamentos e da
mentalidade existente nos ministérios e nos diferentes níveis do poder público.  A solução dessas
questões requer um vivo compromisso dos escalões superiores de liderança.  Esta seção trata das
condições que podem aumentar a probabilidade de sucesso, tomando por base a experiência do
FIAS em outros países.

671. Certamente é essencial que as autoridades brasileiras federais e estaduais se concentrem
na participação cada vez maior do setor privado e no desenvolvimento de indicadores de
desempenho necessários à avaliação do processo contínuo e identificação das questões
remanescentes.  Esses indicadores de desempenho deveriam basear-se não apenas no número de
leis e regulamentos alterados, como também nos resultados práticos obtidos com o setor privado.

672. As recomendações contidas neste relatório visam instigar discussões dentro do governo e
entre o setor privado e o governo.  Em última análise, é o Governo - incluindo os ministérios e
órgãos federais e também autoridades estaduais e municipais - e a comunidade do setor privado
que devem trabalhar juntos e encontrar a solução ótima para a implementação bem-sucedida das
reformas propostas.  Nesse contexto, o FIAS gostaria de propor uma estratégia de três fases para
auxiliar na implementação das recomendações feitas nos capítulos anteriores.

1. Construção da Vontade Política

673. Entre todos os fatores que ajudarão o país a ter sucesso nas reformas de seus
procedimentos, o fator-chave é a vontade política forte e a compreensão certeira do quadro como
um todo.  Os dirigentes dos escalões superiores precisam propiciar uma visão clara e orientação
coerente para a reforma.  Precisam também promover a percepção, tanto entre investidores como
funcionários públicos, de que a remoção de barreiras administrativas deve figurar entre as
principais prioridades do país.  Nesta perspectiva, são propostas as seguintes ações:

• Promoção de consenso nos escalões superiores.  As questões relacionadas a
barreiras administrativas apontadas neste relatório devem ser levadas à atenção do
escalão superior do Governo.  Depois de considerar a análise e recomendações
efetuadas pelos estudos, o governo terá de tomar uma decisão acerca da
implementação das principais recomendações feitas, e comprometer-se com ela.  Com
base no compromisso, o governo deve emitir uma declaração proveniente dos mais
altos escalões políticos.  Isto ajudaria a reassegurar a comunidade empresarial
(nacional e internacional) e enviar a mensagem certa aos funcionários do governo e
investidores.

• Desenvolvimento de Comitê Interministerial.  Estabelecimento de Comitê
interministerial para supervisionar e implementar as ações de política prioritária no
mais alto nível.
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• Continuidade e fortalecimento das consultas ao setor privado e público.  O
Governo não deve dar-se por satisfeito com conferências e seminários nos quais os
representantes de setores privados são convidados a expressar suas opiniões.  Os
órgãos executivos devem mostrar-se mais abertos a muitas das boas sugestões e idéias
sobre as quais se chegar a um consenso nesses fóruns públicos.  Esse tipo de ação
incentivaria o setor privado a se manter envolvido e a fazer contribuições vitais ao
processo.

• Assegurar a participação de autoridades locais e do novo órgão de promoção de
investimentos.  As instituições locais estão desempenhando um papel cada vez maior
para atrair investimentos aos estados.  Elas também devem envolver-se mais no
processo de reformas e redefinição dos sistemas de procedimentos para o futuro.  Da
mesma forma, o novo órgão de promoção de investimentos nacional também deve ter
um papel mais importante no processo de reformas.  Está em posição de transmitir as
necessidades e apreensões dos investidores às várias autoridades governamentais e de
fazer contribuições à reformulação dos novos procedimentos de investimento.

• Órgão Coordenador.  Embora o compromisso político seja indispensável no mais
alto nível, não se pode esperar que os principais líderes do governo desse nível possam
acompanhar o processo de implementação com regularidade.  Na maioria dos países
bem-sucedidos, um órgão (com freqüência o órgão de investimentos nacional) é
designado para assegurar este papel.  Esse órgão tem de ter o apoio dos escalões
superiores do governo, sendo, no entanto, suficientemente independente para
responder às preocupações do setor privado.  Deve também ser designado de modo
que sua administração (e pessoal) responda pelos resultados e receba os incentivos
justos por seu desempenho.

674. O Governo brasileiro e o setor privado devem juntos avaliar a necessidade e identificar o órgão
apropriado competente para coordenar o processo de implementação.  Algumas instituições nacionais
existentes poderiam ser mais fortalecidas para encarregar-se desse papel.  Alguns ministérios ou governos
locais, caso se empenhassem nas reformas, também poderiam ser eficazes na condução de programas de
reforma piloto nas áreas sob sua responsabilidade.

2. Elaboração de um Plano de Ação Visando a Apoio com Ampla Base

675. Para ser eficaz, o compromisso político com o processo de reformas precisa concentrar-se num
plano de ação claro e preciso.  As medidas propostas nos capítulos anteriores podem orientar o Governo
na elaboração do plano de ação.  Porém, ainda é necessário que as autoridades e o setor privado definam
claramente as prioridades, o cronograma, responsabilidades e os resultados esperados de cada ação.

676. O plano de ação deve receber ampla publicidade, para aumentar o senso de responsabilidade das
partes pertinentes.  O sucesso das reformas não deve ser medido com base no número de leis alteradas, e
sim na redução de custos e prazos para os investidores privados.  O desenvolvimento de indicadores de
desempenho adequados deve ser parte integrante do plano de ação.  Esses indicadores podem ser os
custos que o setor privado tem de incorrer para obter certa licença ou alvará.  Esses custos devem incluir
taxas e tempo de pessoal efetivos gastos no processo.  Para promover o processo de implementação no
Brasil, a experiência internacional sugere que o governo enfatize as seguintes ações:

• Identificação dos Vencedores.  Problemas de implementação relacionam-se em parte
à assim chamada “resistência passiva” de órgãos executivos e funcionários
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desmotivados.  Uma maneira de neutralizar esse fator é o governo recompensar os
órgãos com melhor desempenho.  Isto seria útil para contrabalançar a possível
relutância de alguns órgãos em levar a cabo as reformas.

• Responsabilidade e Transparência. O plano de ação precisa identificar claramente as
ações e o responsável por sua implementação.  Cada órgão terá de responder pelos
resultados obtidos.  Isto tem de ser feito de forma bem mais explícita do que tem sido
feito até agora.

• Construção de Capacidade .  Também é importante que os órgãos ou ministérios
encarregados das reformas recebam o apoio adequado para executar as ações
propostas.  Esses órgãos, caso sinceros em seus esforços, devem receber os recursos
técnicos e financeiros necessários.  O apoio de doadores é com freqüência essencial
para propiciar treinamento e construção de capacidade.

• Participação do Setor Privado.  O setor privado tem de participar de forma mais
efetiva do processo.  Essa participação pode se dar em duas frentes.  Primeiro, os
investidores privados poderiam fazer comentários acerca da implementação das
reformas.  A utilização de pesquisas periódicas mostrou-se útil.  Segundo, as
autoridades devem estar preparadas para difundir as informações e compartilhar os
resultados obtidos ao longo do tempo.

3. Monitoramento de Melhorias

677. A avaliação e monitoramento devem ser contínuos e freqüentes no passado para ter
impacto positivo sobre o andamento das reformas.  O monitoramento é o principal instrumento
para avaliar o sucesso do processo de reformas no decorrer do tempo.  A racionalização dos
procedimentos administrativos é um processo iterativo no qual devem ser realizados ajustes para
responder às eventuais modificações nas necessidades dos investidores privados.

678. Por estas razões, as autoridades devem considerar prioritária a introdução de um sistema
de avaliação.  Propõe-se o desenvolvimento dos seguintes instrumentos:

• pesquisa da percepção dos investidores relativa ao desempenho dos órgãos
competentes;

• desenvolvimento de indicadores de referência tomando por base pesquisas de custo
administrativo;

• consulta a órgãos pertinentes; e
• publicação de relatórios periódicos acerca dos resultados das reformas.

679. A finalidade dessas pesquisas seria receber comentários das empresas acerca das
restrições enfrentadas pelo setor privado, comparando-os com a qualidade de administração e
prestação de serviços públicos.  Ademais, as pesquisas avaliariam os tipos e magnitude de custos
impostos à iniciativa privada em função de procedimentos administrativos e regulatórios,
definindo áreas de custo excessivo que poderiam beneficiar-se das reformas ou racionalização.
As pesquisas estabeleceriam, ademais, a base para vários indicadores comparáveis aos utilizados
internacionalmente, que podem monitorar mudanças ocorridas no decorrer do tempo no ambiente
empresarial para avaliar o impacto de reformas voltadas ao mercado.
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APÊNDICE A

SUMÁRIO EXECUTIVO DO VOLUME I

O que Mais o Brasil poderia Conseguir com Investimentos Externos Diretos?

i. O Brasil é um dos campeões mundiais na atração de investimentos externos diretos
(FDI).  Tanto em valores absolutos e mesmo em proporção à sua grande economia, poucos o
igualam entre os países em desenvolvimento e em transição.  Desde seu auge de substituição de
importações na década de 1950, quando em um ano atraiu cerca de um terço da totalidade de FDI
destinados, na ocasião, a países em desenvolvimento, apesar de seu atraso durante a “década
perdida” da América Latina nos anos oitenta, enquanto os países asiáticos e outros países se
erguiam de seu atraso, indo recuperar sua posição entre os principais receptores na segunda
metade da década de 1990 com ingresso de FDI que montou a mais de US$33 bilhões em 2000,
o Brasil é um agente a ser considerado.

ii. Com um histórico destes, o clima empresarial do Brasil não pode ser muito ruim.  Nem
mesmo a atração exercida por um grande mercado poderia compensar péssimas condições, como
se vê pelos baixos níveis de FDI que ingressaram na Rússia nos últimos dez anos.  O recente
altíssimo ingresso de FDI no Brasil é uma resposta (a) à privatização e abertura de setores
anteriormente fechados a empresas estrangeiras, (b) à atração exercida pelo grande mercado
brasileiro, que não se esgotou e também (c) ao reflexo da melhoria do ambiente econômico e
político, levada a cabo no Brasil, principalmente no curso da última década.  Entre os elementos
desse ambiente mais favorável estão estabilidade de preços, retomada do tratamento nacional de
investimento externo; diminuição da carga tributária sobre empresas, inclusive eliminação de
impostos retidos na fonte incidentes sobre dividendos pagos aos investidores estrangeiros e
redução a 15 por cento do imposto incidente sobre juros e royalties pagos no exterior; abertura
ao investimento externo de importantes segmentos do setor de prestação de serviços; nova lei de
informática; nova legislação de propriedade industrial; certa (muito embora inconstante) redução
do protecionismo e maior abertura da economia; e, desde 1999, uma nova e melhor estratégia
macro-econômica baseada em políticas fiscais e monetárias sensatas e na determinação, pelo
mercado, das taxas de juros, o que evitará ciclos de desvalorização e valorização.  Foram
logradas, se bem que não tenham sido totalmente concluídas, a adoção, longamente protelada, de
uma taxa de câmbio unificada e a eliminação de todas as restrições a transferências de capital de
longo prazo.  Todos esses elementos assentaram a base da melhoria a longo prazo da posição
competitiva do Brasil no mundo.

iii. A percepção que têm os investidores acerca do Brasil, qual seja, de país atraente a
investimentos, reflete estes desdobramentos positivos.  No recém-publicado FDI Confidence
Index da A.T Kearney de 2000, o Brasil desalojou o Reino Unido, passando a ser o terceiro
destino de FDI mais atraente do mundo (atrás dos EUA e China).  Ademais, de acordo com o
índice, o Brasil apareceu em primeiro lugar entre todos os países como “principal destino
escolhido para primeiros investimentos considerados seriamente para os próximos três anos.”

iv. O elo fraco desta história, porém, é que a economia como um todo ainda não está tão bem
integrada como poderia estar à economia mundial, não se beneficiando, dessa forma, dos ganhos
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de eficiência propiciados pela integração.  Os investimentos realizados por multinacionais no
Brasil ainda se concentram de forma esmagadora no mercado nacional.  Elas exportam um pouco
mais do que as empresas nacionais, contudo, bem menos do que suas equivalentes de outros
países.  Cronicamente baixo, o comércio, como porcentagem do PIB, permanece
aproximadamente no mesmo nível do início da década de 1990.  Com comércio de 8,9 por cento
de seu PIB em 1998, o Brasil ficou em último lugar num grupo de 47 países comparados
monitorados pelo World Competitiveness Yearbook.  Mesmo a Índia, em 43o lugar, citada por
muitos como exemplo clássico de país grande cuja integração à economia mundial é lenta,
apresentou fluxo comercial igual a 14,5 por cento do PIB no mesmo ano.  No setor industrial
(que é o segmento por excelência de mercadorias não baseadas em nichos de recursos naturais) a
tendência à exportação (exportações como proporção da produção total) do Brasil é metade
daquela da Índia e da China e um quinto da do México.

v. Os FDIs podem e devem integrar de forma mais profunda o processo para tornar o Brasil
mais competitivo e mais integrado à economia global.  Um ambiente empresarial mais adequado
atrairia mais investimentos de multinacionais voltadas à exportação estratégica de longo prazo;
quase por definição esses investimentos se dão em setores de ponta da concorrência.  E um
volume maior desse tipo de investimento fortaleceria ainda mais o ambiente empresarial, criando
um eficiente ciclo de feedback positivo.  Uma entre as muitas virtudes dessa evolução seria uma
base de exportação mais ampla e forte para o país.  Obviamente, isto vem acontecendo no Brasil,
mas não na extensão cabível.

vi. A não inclinação das multinacionais estabelecidas no país para exportar mais pode
também ser um alerta implícito para o fato de que o clima de investimentos no Brasil é deficiente
em comparação com o que outros países têm a oferecer.  Das 500 maiores empresas do mundo,
405 atualmente produzem no Brasil.  São as empresas que, como um todo, lideram a prática de
produção por meio de cadeias de fornecimento internacionais verticalmente integradas, prática
que, por si só, responde por pelo menos um terço de todo o comércio mundial.  O desafio é
alterar o ambiente de forma que essas empresas, bem como os investidores brasileiros, deixem de
lado sua antiga preocupação com o mercado doméstico e invistam mais em exportações –
tornando toda a economia mais competitiva e mais capacitada a gerar e sustentar crescimento
real no futuro.  As ações necessárias à realização desta ambiciosa meta não são “coisa de ficção
científica” – o FIAS não descobriu uma nova e maravilhosa estratégia na qual ninguém mais
jamais pensou.  São a visão do FIAS acerca dos passos prioritários de primeira ordem que devem
ser tomados; de certa maneira, a finalidade deste relatório não é tanto educar, e sim urgir que
sejam tomadas as medidas prioritárias.  O gigante Brasil saiu-se bem na velha economia, na qual
os peixes grandes comiam os pequenos.  Seu desafio agora é tornar-se mais ágil para sair-se
ainda melhor na nova economia na qual os rápidos devoram os lentos.

O que Precisa ser Feito?

vii. Não são necessários peritos estrangeiros para constatar que impostos, uma burocracia
intricada e crimes violentos contra a pessoa estão entre os principais pontos fracos do clima de
investimentos no Brasil.  Durante muitos anos, têm sido discutidos também aspectos relativos a
mão-de-obra e legislação trabalhista; incluem-se aí leis, impostos e regulamentos trabalhistas
que, combinados, elevam o custo total de mão-de-obra ao empregador a níveis quiçá excessivos,
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bem como pontos fracos na educação, na infra-estrutura, que inclui em especial portos, e outros
aspectos legais/administrativos.  As discussões sobre o “custo Brasil,” que incluem todos esses
problemas e outros mais, remontam a dez anos ou mais.

viii. Um problema ainda mais básico, de espacial importância para os exportadores, é
instabilidade e falta de previsibilidade.  Isto ocorre nas leis e na administração da legislação, bem
como em importantes políticas econômicas, como tributação, propriedade intelectual, e – ponto
crucial para os exportadores - administração cambial.  Parte dessa instabilidade é conseqüência
direta de alterações deliberadas de política e parte é o resultado inopinado de políticas
malsucedidas.  É pior no Brasil do que em muitos outros países – em especial em praticamente
todos os países asiáticos que tiveram grande êxito na atração de FDIs globalizantes e estratégicos
para exportação.  As comparações entre Brasil e Argentina, Colômbia, México e alguns outros
países latino-americanos já mostram a necessidade de o Brasil melhorar neste aspecto, contudo,
faz-se necessária uma comparação com o mundo todo para se constatar como o Brasil está
atrasado em termos de propiciar a estrutura estável imprescindível para atrair investimentos
voltados à exportação em nível competitivo com o mundo.

ix. O sumário apresentando os resultados de uma pesquisa do Banco Mundial com 200
empresas comerciais brasileiras realizada em meados de 1999 em São Paulo mostra que
impostos e regulamentos, seguidos por instabilidade e incerteza relativas à política global e
variação da taxa de juros encabeçam a lista de obstáculos a investimentos no Brasil, segundo a
percepção dos executivos.  Os obstáculos seguintes, em ordem decrescente, são criminalidade
urbana/roubos/desordens, inflação, alto custo de operações financeiras e funcionamento do
sistema judiciário.269  A pesquisa não se concentrou em exportadores; na verdade, a maioria dos
que a responderam estava inevitavelmente muito preocupada com as vendas dentro do Brasil.
Mesmo assim, os problemas mais mencionados são do tipo de particular importância para
investimentos em potencial relativos a exportação que, por sua natureza, em geral podem migrar
para outros lugares.  Estes resultados confirmam a própria análise do FIAS: o Brasil acredita ter
ótimo clima de investimentos porque atrai enormes volumes de investimento, mas esse clima não
é assim tão bom para os exportadores e, por essa razão, foram feitos tão poucos FDIs voltados à
exportação no Brasil.

x. Se o Brasil quiser se beneficiar de uma globalização maior, precisa fortalecer sua
competitividade.  Os FDIs voltados à exportação devem servir de ferramenta central neste
processo.  De fato, podem servir como teste inequívoco para verificar se o processo está tendo
sucesso ou não.  Mas para conseguir este tipo diferente de FDI, o Brasil precisaria melhorar
elementos-chave de seu atual clima de investimentos.  Além do tema mais amplo, ou seja,
oferecer um ambiente mais estável, são as seguintes as necessidades mais urgentes de reforma:

1. Legislação Burocrática e Procedimentos Administrativos

                                                
269 Respostas de empresas industriais constantes em “The Business Environment in Brazil: Results from Private
Sector Survey,” Washington D.C., 2000, do Banco Mundial.  Faz parte de um grande estudo do Banco Mundial com
uso de um questionário e metodologia padrão num total de 80 países.  O estudo sobre o Brasil é um dos 20 estudos
realizados na América Latina e Região do Caribe patrocinados em conjunto com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento.)
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xi. Segundo os executivos, a burocracia existente no Brasil tem excesso de pessoal, é
ineficiente, carente de recursos, sujeita a corrupção, paternalista e complacente, visto haver a
certeza de que suas visões sobre a maioria dos assuntos estão corretas.  Embora existam muitos
setores da administração pública que aparentemente funcionam bem, essas queixas são feitas em
relação a muitos outros setores, inclusive o sistema judiciário, vários órgãos regulatórios,
departamentos responsáveis por procedimentos antitruste e o instituto de direitos de patentes e
demais direitos de propriedade intelectual.

xii. Estes problemas são o tipo da coisa com a qual os executivos acabam por se acostumar
(embora continuem a se queixar, com toda razão, aliás).  Se “todos estão no mesmo barco” então
todos são mais ou menos igualmente afetados e todos simplesmente convivem com a situação.
Mas os investimentos voltados à exportação podem migrar para outro lugar, e esses
investimentos requerem uma administração pública que baixe normas reguladoras apenas quando
necessário, e o faça de forma rápida e sem rigidez indevida, em casos nos quais a flexibilidade
não prejudicaria os interesses nacionais.  O Brasil está, de certo forma, ficando com o pior de
dois mundos, com altos níveis de intervenção governamental, resultando em pequena alteração
positiva.

xiii. Nada mais será dito aqui sobre este problema importante e geral, pois ele é analisado em
detalhes, com recomendações, no Volume II deste estudo.  O sumário executivo das constatações
desse volume também aparece neste volume como Anexo I, contendo muitas recomendações
detalhadas.  Contudo, é preciso enfatizar que é provável que estes gargalos administrativos se
mostrem um dos obstáculos mais sérios à atração do tipo de FDI que é menos dependente do
Brasil como mercado final ou fornecedor de recursos naturais raros.

2. Tributação

xiv. Com mais de 50 impostos, tributos, retenções, empréstimos compulsórios separados e
outros encargos - cobrados por todos os três níveis de governo - a complexidade do sistema
tributário brasileiro é parte do custo Brasil, e parece altamente resistente a melhorias.  Não
dizemos “altamente resistente a modificações” porque ele sofre modificações; de fato, a
instabilidade é uma de suas características negativas.  Mas não ocorrem melhorias significativas
em sua complexidade em relação a empreendimentos.

xv. O encargo financeiro correspondente aos impostos de pessoa jurídica também é alto.  A
alíquota fiscal270 efetiva estimada incidente sobre renda de pessoa jurídica está em torno de 35
por cento para empresas industriais em geral, e 29 por cento para exportadores de produtos
manufaturados.  (Recente redução/abolição de algumas retenções sobre remessas ao exterior
reduziram um pouco este encargo.)  Ambas essas porcentagens são maiores do que as vigentes
em países ou regiões que concorrem pelos melhores investimentos.  Não são tão altas a ponto de
repelir a maioria dos investidores, o que é óbvio, tendo em vista os volumes de FDI que
ingressam no Brasil, contudo, em especial no tocante a projetos voltados à exportação, elas são

                                                
270 Essa “alíquota fiscal efetiva” corresponde ao coficiente de responsabilidade fiscal efetiva decorrente de lei,
dividida pelo lucro econômico (não necessariamente igual a lucro real).  Vide Capitulo 2 para saber mais sobre essa
questão.
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altas o bastante para figurarem no lado negativo do boletim de pontuação quando lugares
diferentes são considerados para decisões relativas a localização.

xvi. Embora uma grande reforma fiscal neste momento pareça improvável para o futuro
próximo, muito poderia ser feito por meio da abolição de alguns dos impostos secundários, em
especial os não relacionados ao lucro líquido, e da remoção das restrições ao montante de
prejuízos que podem ser compensados.  Simplificações ditadas pelo bom senso podem facilitar
muito a vida tanto do contribuinte como do órgão arrecadador, reduzindo os encargos financeiros
sobre empresas de modo que elas se beneficiem moderadamente, ao mesmo tempo em que a
receita total do governo é pouco afetada.

3. Mão-de-obra

xvii. Os custos totais com mão-de-obra no Brasil podem ser altos, incluindo muitos impostos e
benefícios obrigatórios.  Ademais, a produtividade, medida como produtividade de mão-de-obra
ou produtividade de fator total, é baixa em comparação com países de referência.  No momento,
a mão-de-obra brasileira não constitui o atrativo competitivo que deveria constituir num mercado
internacional altamente competitivo.  Seriam bem-vindos mais avanços na redução da
regulamentação excessiva de mercados de trabalho, da tributação da mão-de-obra e dos
benefícios obrigatórios.  Mas as principais medidas a serem tomadas para resolver problemas da
eficácia em termos de custo da mão-de-obra brasileira têm que ver com aumento da
produtividade.  Entre as medidas úteis incluem-se facilitação em vez de interferência na
transferência de tecnologia, um regime mais rigoroso de execução de proteção da propriedade
intelectual e, obviamente o ponto mais importante de todos, melhorias a longo prazo na
educação.

4. Transferência de Tecnologia

xviii. Os FDIs que empregarem sua melhor tecnologia no Brasil e que puderem utilizar
livremente os serviços de seu pessoal mais qualificado (do país ou de outros países) estarão em
melhor posição para concorrer em mercados internacionais com exportações brasileiras.  Porém,
no momento, 40 por cento das empresas, em recente pesquisa, disseram não utilizar sua
tecnologia ou processos mais avançados em suas operações realizadas no Brasil.  Os que
responderam a pesquisa em geral acreditam que a proteção de patentes e o clima para
propriedade intelectual melhoraram bastante na década de 1990; um marco notável foi a
aprovação de um novo Código de Propriedade Industrial (Lei 9279) em 1997.  Contudo,
persistem problemas.  A capacidade do instituto de patentes, INPI, de processamento de pedidos
de patentes continua morosa e precisa aumentar por meio da combinação de procedimentos mais
eficientes (que impliquem menos exame de informações não relevantes à decisão de concessão
da patente) e pessoal mais qualificado.  O INPI também precisa reverter, uma vez mais, sua
característica intervencionista, que o faz imiscuir-se nas efetivas condições de contratos privados
com conseqüências que variam do indeferimento de conferência de propriedade intelectual ao
capital social da empresa, ao desestímulo da difusão de tecnologia não apenas entre empresas
brasileiras e estrangeiras, como também entre divisões diferentes da mesma empresa.  Este
campo altamente complexo requer mais análise, que ultrapassa a capacidade da equipe do FIAS,
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mas parece claro que a regulamentação da proteção à propriedade intelectual e transferência de
tecnologia precisa ser melhorada, em benefício de empresas brasileiras e também multinacionais.

5. Estrutura Jurídica dos Investimentos

xix. A estrutura jurídica brasileira relativa a FDI evoluiu com o passar do tempo, tendo
sofrido inúmeras alterações.  Em sua forma atual, as leis e regulamentos existentes não devem
ser considerados impedimento sério à maioria dos FDIs.  Porém, não se pode negar que a
estrutura como um todo é excessivamente complexa, e não é tarefa fácil para quem está de fora
compreender claramente os direitos e obrigações dos investidores previstos em lei.  Há
necessidade urgente de uma estruturação melhor das várias exigências de lei para assegurar aos
investidores em potencial total acesso a todas as informações pertinentes.

xx. Em nível internacional, o Governo do Brasil optou por não ser parte de certos tratados e
convenções que tratam direta ou indiretamente de investimentos externos e são com freqüência
associados a um clima de investimentos forte.  Por exemplo, o Brasil não firmou tratado fiscal
bilateral nem tratado bilateral sobre investimentos com os Estados Unidos; não integra a
Convenção Interamericana Contra a Corrupção nem a congênere Convenção da OECD
(Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento); não é parte da Convenção de
Nova York sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras assinada por
116 países, incluindo os EUA; e não é parte do ICSID, Convenção Internacional para Resolução
de Disputas sobre Investimentos entre os Estados e Nacionais de Outros Estados.  Os padrões
competitivos mais elevados necessários para atrair FDIs de ponta voltados à exportação podem
requerer um nível mais elevado de adesão a estes tratados e convenções bilaterais internacionais.

6. O Sistema Judiciário no Brasil

xxi. Para o investidor estrangeiro nada é mais importante do que ter confiança em sua própria
capacidade de efetivamente proteger seus bens valendo-se do ordenamento jurídico.  Em especial
em relação a investidores que podem ser mais seletivos no tocante a localização, uma
comparação da confiabilidade das características do sistema judiciário de um país tem grande
peso na decisão final.  Trata-se, sem dúvida, de uma área na qual o Brasil se mostra atrasado,
motivo de grandes preocupações mesmo para investidores já presentes no país.

xxii. Estão em andamento esforços de reforma do sistema judiciário do Brasil, mas os
investidores continuam constando problemas.  É necessário que a luta contra a corrupção avance
tanto nos tribunais como nas repartições administrativas do sistema judiciário, facilitando a
arbitragem de disputas comerciais e melhorando como um todo a exeqüibilidade de contratos.

7. Crimes Violentos Contra a Pessoa

xxiii. O Brasil apresenta um problema real na área de crimes violentos.  O problema vai muito
além da questão de atrair FDIs, mas mostra seus efeitos sobre essa área, como em tantos aspectos
da vida do país.  O FIAS não tem nenhuma solução mágica para o problema, mas não podemos
nos furtar a observar que esta questão representa um obstáculo à competitividade do Brasil no
mercado internacional.
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8. O Papel da Promoção de Investimentos

xxiv. A nova organização nacional de promoção de investimentos do Brasil, Investe Brasil,
pode propor-se uma missão, até mesmo um tema geral, para organizar seu trabalho, contribuindo
com o esforço para atrair mais investimentos externos voltados à exportação.  Considerando que
a maioria das multinacionais que poderiam realizar tais investimentos já estão estabelecidas no
país, esta tarefa é em grande parte vender aos mesmos antigos clientes um novo produto.  Não se
trata tanto de trazer mais investidores estrangeiros ao Brasil, e sim de facilitação e
convencimento das multinacionais já presentes para que realizem mais investimentos voltados
sobretudo à exportação.

xxv. Para fazer isto, a Investe Brasil precisará se concentrar na melhoria da imagem do Brasil
como país para exportação, fornecendo as informações necessárias aos executivos que poderiam
tomar tais decisões, e fornecendo ao governo análise e comentários baseados em informações
acerca de quais reformas são mais necessárias para melhorar o clima empresarial no Brasil de
forma que estas coisas aconteçam.  Embora seja provável que o impacto efetivo sobre
investidores novos ou existentes seja mais eficaz se for buscado em nível municipal ou regional,
a Investe Brasil pode apoiar estas atividades por meio do treinamento de pessoal local,
fornecendo informações úteis e atuando como defensor das reformas construtivas de política em
nível nacional.

Uma Palavra Final

xxvi. Desde 1999, a estratégia e políticas macro-econômicas vêm melhorando
consideravelmente.  A conclusão da transição para uma taxa de câmbio unificada sem restrições
às transferências de capital a longo prazo, que a esta altura foi conseguida em muitos países
menos avançados do que o Brasil, seria outra realização longamente protelada e útil.  Contudo,
até mesmo a movimentação livre de capital de longo prazo, a continuidade bem-sucedida da
disciplina fiscal e monetária, e a adoção de práticas para evitar os ciclos de valorização-
desvalorização das taxas de câmbio não serão suficientes.  É necessário mais para aprimorar
suficientemente a capacidade competitiva do Brasil de forma a assegurar seu sucesso econômico
no mundo globalizado.  Deve-se dar atenção aos impostos, práticas regulatórias e
administrativas, ao sistema judiciário, leis e práticas de propriedade intelectual e aos demais
problemas também mencionados nos dois volumes deste relatório, devendo ser dada a mais alta
prioridade à estabilidade e previsibilidade em toda a estrutura jurídica e econômica.
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APÊNDICE B

PLANO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO DE NORMAS DE ESTRATÉGIA COMERCIAL
PARA ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

Alguns Princípios Básicos271

Histórico

O papel tradicional das administrações fiscais e aduaneiras é recolher receita e executar e administrar a
legislação correlata.  Nas últimas décadas, as administrações fiscais e aduaneiras modernas vêm se
concentrando mais na prestação de serviços a contribuintes na tentativa de melhorar o cumprimento, por
parte dos contribuintes, de seus deveres.  Os usuários ou clientes são, dessa forma, divididos em dois
grupos - às vezes sobrepostos - de contribuintes ou comerciantes, os cumpridores e os não-cumpridores de
suas obrigações.

Ademais, a divisão tradicional de deveres entre organizações do setor público e entre o setor público e o
setor privado vem sendo contestada.  Espera-se que as administrações públicas - inclusive administrações
fiscais e aduaneiras - prestem serviços transparentes de nível igual às empresas do setor privado.  Elas têm
de continuamente desenvolver seus serviços, medir desempenho e demonstrar eficiência cada vez maior -
exatamente como no setor privado.  O aumento da concorrência significa que, em alguns países, os
serviços públicos são introduzidos no mercado, podendo ser fornecidos por prestadores de serviços
privados ou por outras instituições públicas.  No Reino Unido, as administrações fiscais e aduaneiras
devem submeter seus serviços a um teste de mercado e provar sua eficiência ou perder o negócio.  A
tradicional divisão de deveres está se alterando e novas oportunidades de mercado constituem uma
ameaça e/ou uma possibilidade para as administrações fiscais e aduaneiras.

O plano estratégico deve refletir as mais recentes tendências no contexto administrativo fiscal, tais como a
nova abordagem de mercado, as modificações no ambiente institucional e a segmentação de clientes.

Vantagens de um Plano Estratégico

As administrações públicas em geral carecem de um objetivo básico que seja legítimo e têm de ser
avaliadas quanto à sua capacidade de cumprir outras metas.  As administrações fiscais e aduaneiras
apresentam metas de receita mas precisam de metas adicionais capazes de legitimar suas atividades e o
modo como são realizadas.  Uma estratégia clara articula um conjunto de metas abrangente para a
administração no futuro previsível, comunicando-o a todos os participantes.

Os principais participantes encontrarão, no plano estratégico, respostas quanto a como se desenvolverá a
administração fiscal e aduaneira e como o plano tornar-se-á o arcabouço de um diálogo continuado entre a
esfera política, pessoal envolvido e o setor da economia sobre como a administração fiscal e aduaneira
pretende haver-se com futuros desafios.

Todos os desdobramentos e ações podem ser priorizados de acordo com o plano estratégico e será
possível explicar e entender prioridades de forma muito mais clara.  O plano estratégico se tornará a base
de todo o trabalho de desenvolvimento, planejamento financeiro inclusive.  Em relação a administrações
que recebem recursos externos de doadores, o plano estratégico é um instrumento poderoso para
assegurar coordenação e manter a concentração em questões-chave.

                                                
271 Fonte: Kim Bak, TOLDSKAT, Dinamarca, Site Na Internet PREMNet do Banco Mundial.
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Quem deve ser envolvido?

O processo de criação de estratégia inclui a discussão, pelos principais participantes, sobre possíveis
acontecimentos no ambiente institucional, chegando-se a um consenso sobre um cenário que possa ser
convertido em ação estratégica nas administrações fiscais e aduaneiras.  Diferentes participantes têm
agendas diferentes e o processo estratégico na administração fiscal e aduaneira deve, por conseguinte, ser
capaz de incluir e equilibrar uma grande variedade de expectativas.

Um elemento-chave é identificar e envolver os principais participantes, ou seja, a esfera política
(Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita, etc), os funcionários representados por seus sindicatos e os
usuários ou clientes pertinentes.  O Ministro espera receitas altas e crescentes a baixo custo, os
contribuintes esperam proteção e serviços justos e igualitários, enquanto de seu lado os funcionários têm
outras expectativas.  Num processo de estratégia ideal, todos os participantes principais tomam parte da
elaboração do produto - o plano estratégico - e são capazes de reconhecer as questões que lhes interessam
no produto final.  Isto assegura alto nível de compromisso quando da implementação do plano.  Os
participantes devem, além de chegar a um acordo acerca do conteúdo essencial da estratégia, chegar a um
consenso sobre quando ela deverá ser avaliada e revisada.  É necessário consenso também no tocante ao
plano e medidas para implementação.

O processo de estratégia deve ser mantido como um exercício no nível mais básico impulsionado pela alta
administração.  É preciso haver provas inequívocas de que as estratégias são de autoria da alta
administração.  O ideal seria que o processo como um todo fosse empreendido e impulsionado pela
própria administração.  Por exemplo, a primeira Declaração de Missão da Administração Fiscal e
Aduaneira dinamarquesa foi elaborada com base em contribuições recebidas de aproximadamente 3.000
funcionários e se tornou um importante ponto de partida no processo de fusão graças ao alto grau de
compromisso.

Com freqüência, as administrações recorrem a consultores externos no processo ou mesmo na elaboração
do plano de estratégia final.  Os consultores externos podem ser empregados no processo de forma a
assegurar que seja aplicada certa abordagem sistemática e garantir a qualidade do produto final.  Não
devem ser envolvidos na redação, pois isto poderia tirar dos participantes-chave o domínio do plano.
Pode também resultar numa estratégia genérica demais, que não reflete suficientemente o contexto
aduaneiro e fiscal.

Além de especificá-los no plano de implementação, é útil apresentar, no capítulo inicial do documento de
estratégia, os papéis e responsabilidades dos protagonistas, por exemplo o Ministro, o Diretor de Assuntos
Fiscais e Aduaneiros, gerentes seniores e - caso aplicável - um comitê de orientação de estratégia.
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(Portuguese translation)
Triângulo Estratégico
Nível Político
Funcionários
Administração da Receita
Usuários

Redação da estratégia

É preciso que os documentos de estratégia comercial possam ser compreendidos não apenas por seus
autores, mas também pela grande maioria dos demais participantes (por exemplo, o Governo, Doadores
Internacionais, o público em geral e, por exemplo, os gerentes e equipes de todos os níveis internos).
Devem, por conseguinte, ser escritos tendo-se em mente as necessidades de todos esses públicos diversos.

As estratégias comerciais devem tomar por base uma análise completa e adequada dos ambientes, atuais e
esperados no futuro, de atuação da administração fiscal e aduaneira; e talvez fosse útil que a análise e as
conclusões correspondentes se articulassem claramente no documento de estratégia final.

Objetivo, Estrutura e Plano

Para serem realmente eficazes, os documentos de estratégia comercial devem (a) concentrar a atenção de
todos os integrantes da administração pertinente na direção e objetivos visados pela organização, como
vai chegar lá e o que precisa alcançar e (b) gerar compromisso, apoio político e - talvez – captar recursos
de doadores internacionais.  O ideal seria que os documentos de estratégia comercial fossem dispostos
segundo os cabeçalhos, e na seqüência, apresentados abaixo:

Missão

Visão

Objetivos Estratégicos

Análise das Necessidades de Recursos

Plano de Implementação
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Declaração de Missão: trata-se de uma declaração geral, que define o propósito fundamental da
organização.  Deve responder inequivocamente à pergunta que qualquer leitor poderia fazer “por que esta
organização existe?” – a Razão de ser.  Deve também comunicar a visão de como a organização deseja
ser, que pode muito bem incluir uma declaração de valores.

Como exemplo, a missão do Conselho Aduaneiro Estoniano é: “servir o público e contribuir para a
consecução dos objetivos do Governo.”

Nos Países Baixos, a Administração Fiscal e Aduaneira holandesa formulou a seguinte missão: “Manter e
reforçar a diligência dos contribuintes no cumprimento de suas obrigações previstas em lei” com
freqüência resumida no conceito de “cumprimento.”

A missão da Administração Fiscal e Aduaneira dinamarquesa é: “Cobrar impostos devidos - nem mais,
nem menos - e no prazo certo.”

Metas Organizacionais : são, na verdade, a enumeração dos vários componentes da declaração de missão.
As Metas devem aprofundar quaisquer pontos genéricos versando sobre objetivo, filosofia e valores
contidos na declaração de missão, articulando-os de tal modo que o leitor saiba exatamente quais são as
expectativas futuras da organização.

Objetivos Estratégicos : especificam como a missão e as metas da organização serão logradas, devendo ser
relacionados em ordem de precedência.  Os objetivos estratégicos devem apresentar as seguintes
características:

- cada objetivo deve descrever uma contribuição separada e distinta à missão da organização;
- os objetivos devem concentrar-se no resultado final a ser alcançado, e não nos meios para

alcança-lo;
- cada objetivo deve enfatizar a ação que conduz ao resultado final - não as atividades

detalhadas que ela implica;
- os objetivos devem ser explícitos quanto à natureza e direção das mudanças requeridas, mas

não deve incluir cronogramas ou metas, que serão incluídos na Análise de Necessidades de
Recursos.

Análise de Necessidades de Recursos: esta análise determinará o auxílio e apoio ou as contribuições do
Governo necessários para implementar a estratégia de reforma.  No caso de não haver disponibilidade de
recursos nacionais, os resultados desta análise constituirão a base dos Pedidos de Assistência de Agências
Provedoras de Recursos e de uma política de doação coordenada.  As necessidades devem ser
especificadas quanto i) à descrição da ação proposta, ii) ao local onde a ação será levada a cabo, iii) à sua
duração, iv) ao esforço humano envolvido, v) a quando se planeja que a ação ocorra, vi) à meta
pretendida e ao custo estimado, incluindo as contribuições nacionais e internacionais esperadas e vii) à
possível interface ou ligação com outras ações.

Plano de Implementação: trata-se do plano detalhado, relativo a cada função dentro da organização, que
descreve precisamente o que será feito, por quem e quando, para atender os objetivos estratégicos.  As
administrações fiscais e aduaneiras em geral o chamam de plano operacional.  O plano de implementação
deve abranger todos os objetivos ajustados, se necessário, à luz da análise estratégica descrita acima.
Deve-se dar atenção especial à comunicação (interna e externa) da estratégia de reforma global, em
particular quanto a seu provável impacto sobre os participantes-chave.
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(Portuguese translation of the above diagram)
Análise ambiental
- demográfica
- política
- econômica
- arcabouço jurídico
- tecnologia
LACUNA ESTRATÉGICA
Análise de pontos fortes e fracos da organização
- administração
- recursos humanos
- recursos financeiros
- recursos tecnológicos
- competências legais

Rascunho de cenários estratégicos
Análise de expectativas
Metas efetivas
Tomada de decisões pela administração
Diferentes critérios
Análise de limitações
PLANO ESTRATÉGICO
Plano Anual
Relatório Anual

(fonte: Manual de Administrações Fiscais da CIAT)

 

 
(source: CIAT Handboo 
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APÊNDICE C

MELHORIA DO SERVIÇO AO CONTRIBUINTE E ESTÍMULO AO CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES EM CINGAPURA272

Cingapura foi líder mundial na adoção rápida e difundida da nova tecnologia de administração
de receitas.  Que lições oferece sua experiência aos países em desenvolvimento?

Cingapura é uma pequena ilha com alta renda per capita, população e infra-estrutura
tecnologicamente sofisticadas e um sistema de receitas bem-organizado e eficaz.  No entanto,
Cingapura iniciou sua vida independente em 1965 como cidade-estado de baixa renda com uma
estrutura e administração de receitas similares às de muitas outras ex-colônias britânicas.
Ademais, Cingapura mantém muitas características fiscais freqüentemente consideradas arcaicas
- tais como impostos de selo e lançamento oficial, em vez de auto-lançamento - e introduziu
incentivos fiscais que facilitam a sonegação e complicam a administração fiscal em certos outros
aspectos.

Ainda assim, as finanças públicas têm sido extremamente bem administradas, e o setor público
tem papel fundamental tanto no desenvolvimento como um todo de Cingapura, como no
direcionamento desse desenvolvimento a canais específicos.  No correr dos últimos dez anos, o
governo tem buscado modernizar e informatizar Cingapura.  A administração fiscal era uma das
áreas da administração pública que claramente requeria modernização.  Até 1990, o
Departamento da Receita acumulava montantes cada vez maiores de receitas não recolhidas a
cada ano, apresentava nível de rotatividade de pessoal quase três vezes maior do que o existente
no serviço público como um todo, e tinha a avaliação mais baixa de todo o setor público quanto à
satisfação do público (Sia e Neo 1997).

Em 1992, foi criada a Autoridade da Receita de Cingapura (IRAS) para administrar os impostos
de renda e imposto imobiliário, bem como um novo imposto de valor agregado denominado
Imposto sobre Bens e Serviços.  O planejamento passou a desenvolver uma abordagem
informatizada integrada da administração fiscal que foi reorganizada em pouco tempo, de acordo
com linhas funcionais.  No decorrer dos oito anos seguintes, foi introduzido um sistema
administrativo completamente novo em fases cuidadosamente programadas e de forma
totalmente planejada.

Este processo teve resultados impressionantes.  Embora o quadro de pessoal da autoridade
arrecadadora permanecesse inalterado, foi eliminada a mora no pagamento de impostos, as
avaliações de imóveis foram mantidas atualizadas, a rotatividade de pessoal caiu, melhorou a
fiscalização, e a satisfação do público com o serviço fiscal aumentou de forma sensível.  Em
recente pesquisa, 95 por cento dos contribuintes pessoas físicas, 83 por cento dos contribuintes
pessoas jurídicas e 93 por cento dos contribuintes de bens e serviços disseram estar satisfeitos
com os serviços da IRAS, que consideravam convenientes, além de prestados de forma
competente e cortês.

                                                
272 Fonte: Banco Mundial, Rede de Redução de Pobreza e Administração Econômica, dezembro de 2000.
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O que fez Cingapura?

Uma das primeiras medidas tomadas pela IRAS foi a conversão de um sistema de arquivamento
de documentos impressos num sistema de geração de imagens sem papel que permite recuperar
imediatamente documentos de terminais em rede.  Essa medida tornou mais eficientes os
processos administrativos, liberando o pessoal do improdutivo manuseio de papéis, permitindo
melhorar o serviço aos contribuintes e a realização de mais fiscalização de “apoio.”  Até 80 por
cento dos lançamentos são efetuados automaticamente nos casos simples, e o período necessário
para emissão de lançamentos caiu de 12-18 meses para 3-5 meses.  No entanto, os contribuintes
ainda tinham de apresentar documentos originais em papel.  Dessa forma, em 1995 a IRAS deu o
próximo passo, introduzindo a apresentação de declaração eletrônica pelo telefone para pessoas
físicas.  A eliminação de papel reduziu o tempo necessário para processar declarações,
melhorando o serviço ao contribuinte.  Leis foram alteradas de forma a indicar que o documento
exibido pelo computador a partir do sistema de geração de imagens fornecia uma representação
exata do documento original em papel, e muitos contribuintes usaram o conveniente sistema de
entrega de declaração pelo telefone.  Contudo, alguns contribuintes não se sentiam à vontade
com a ausência de confirmação visual inerente a esse sistema.  Muita gente, pelo visto, gostava
de papel.

Em 1998, Cingapura deu o próximo passo lógico e introduziu a entrega de declaração eletrônica
direta para contribuintes pessoas físicas com rendimentos auferidos de seu trabalho.  Embora
tivessem sido feitos esforços consideráveis para tornar o processo simples e atraente, no primeiro
ano apenas 61.000 contribuintes recorreram à entrega eletrônica.  Mas até 2000, depois de
melhorias adicionais - muitas atendendo sugestões de declarantes - quase um terço dos
contribuintes (364.000) entregou suas declarações eletronicamente.  (Outros 119.000 entregaram
por telefone.)  Desde então, a declaração eletrônica foi estendida a contribuintes pessoas físicas
com receita comercial e a declarações referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços.

Outro passo importante foi dado em 1996 com a introdução do serviço parada única.  Os
contribuintes agora podem efetuar consultas diretamente sobre qualquer tipo de imposto por
meio de um sistema de informações integrado denominado Sistema Integrado de Receita (IRIS).
O IRIS é um sistema de serviço ao cliente de três níveis equipado com a última palavra em
tecnologia de geração de imagens e um banco de dados integrado para os principais impostos.  O
sistema presta serviço telefônico automatizado 24 horas fornecendo informações sobre imposto
de renda e impostos prediais, bem como sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, tendo os
contribuintes acesso a informações específicas por meio do uso de um número de identificação
pessoal.

Aproximadamente 43 por cento das consultas são respondidas pelo sistema de resposta de voz
automático, entretanto os funcionários das repartições fiscais ainda atendem aproximadamente
400.000 chamadas por ano.  Ademais, uma Relação de Avaliação especial fornece informações
sobre o valor, alíquota e propriedade de imóveis.  O IRAS também criou um serviço
automatizado grátis que permite aos contribuintes solicitar formulários e folhetos por telefax.
Todos esses serviços tornaram mais fácil aos contribuintes obter acesso rápido a informações.

Ademais, o sistema tornou-se mais atraente aos contribuintes.  Por exemplo, os declarantes vêem
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todo o formulário (incluindo quaisquer correções efetuadas para evitar incoerências) antes de
entrega-lo.  E se o empregador de um contribuinte fornecer diretamente ao IRAS informações
sobre declaração – prática cada vez mais comum – o contribuinte precisa apenas clicar o campo
apropriado para entregar o formulário.  Como todos os dividendos pagos pelas empresas listadas
em Cingapura devem ser pagos pelo Depositário Central, contribuintes com rendimento
proveniente apenas de seu trabalho e desses dividendos já não precisam discriminar seus
rendimentos.  Dessa forma, os custos com cumprimento caíram significativamente.  A meta a
longo prazo é eliminar a necessidade da maioria dos contribuintes de entregar qualquer tipo de
declaração.  Links bem desenvolvidos com outros órgãos governamentais identificam os novos
contribuintes, registram fluxos de receita e facilitam processos administrativos.

Foram despendidos esforços consideráveis para manter a segurança do sistema.  Além do
número de identificação pessoal remetido a cada contribuinte, o sistema aceita apenas dados
brutos (prevenindo contágio por vírus).  Dentro do IRAS, o acesso às informações dá-se em
bases do que se precisa saber, sendo as informações cuidadosamente monitoradas, processo que
também facilita a avaliação detalhada do desempenho dos funcionários.  Além da entrega
eletrônica de declarações, os contribuintes podem pagar impostos eletronicamente.  É oferecido
um plano de prestações sem juros de 12 meses (baseado no lançamento de imposto do ano
anterior) nos termos do qual o imposto é deduzido diretamente de contas bancárias.  As
alterações de responsabilidades fiscais conduzem automaticamente a ajustes nos pagamentos.
Como alternativa, os contribuintes podem pagar valor único quando do lançamento de sua
responsabilidade corrente por meio de dedução direta, por telefone ou por meio dos serviços
bancários via Internet, ou por meio de cartão de débito em quiosques de pagamento ou centros de
serviço ao contribuinte.  Cerca de três quintos dos contribuintes pessoas físicas (e a metade dos
contribuintes de impostos imobiliários) utilizam esses sistemas.

O IRAS também introduziu recentemente o “selo eletrônico” por meio do qual os impostos de
selo de documentos, como hipotecas e transferências de imóveis e ações, podem ser pagos
automaticamente.  Esse sistema gera um certificado que faz as vezes do selo exigido por lei e
pode ser impresso imediatamente.

Os planos para ampliar mais o uso da informática, pelo IRAS, incluem uma caixa postal
eletrônica personalizada para cada contribuinte, entrega de declaração eletrônica pelas empresas,
entrega eletrônica de avisos de impostos imobiliários, e crédito automático de deduções fiscais
por doações filantrópicas com base em informações eletronicamente fornecidas por instituições
de caridade.

No todo, uma publicação do governo na Internet não parece fora de propósito quando diz que “o
site do IRAS é o mais eficaz e popular dos sites interativos do governo eletrônico, e o sistema de
entrega eletrônica cingapuriano é objeto de inveja de todo grande país atento à Tecnologia de
Informação (e do cidadão pagante de imposto) do mundo” (Singapore Wave, 1º de agosto de
2000).  De fato, como afirmou recentemente The Economist, citando um funcionário norte-
americano, “o centro do Cidadão eletrônico de Cingapura é o mais acabado exemplo de
prestação de serviços integrados do mundo” (24 de junho de 2000, Governo e Pesquisa na
Internet).
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Como Cingapura conseguiu?

Cingapura conseguiu tanto tão depressa e tão bem por três razões.  Primeiro, foi decidido nos
escalões mais altos do governo que as mudanças seriam levadas a cabo.  Segundo, a
administração fiscal foi reposicionada, reorganizada, sendo-lhe proporcionados recursos
adequados para desincumbir-se das importantes funções das quais foi encarregada.  No auge da
atividade, por exemplo, 200 pessoas (inclusive consultores) trabalhavam em tempo integral no
desenvolvimento e implementação do sistema informatizado da nova administração fiscal.
Terceiro, o sistema foi extremamente bem planejado e implementado seguindo fases
cuidadosamente programadas e monitoradas, levando em consideração comentários de clientes
em cada estágio antes que se passasse ao estágio seguinte.  O que Cingapura fez não foi
simplesmente introduzir nova tecnologia à administração fiscal.  Realizou, sim, a reengenharia
total:

• Da estrutura dessa administração e do processo correspondente de controle
organizacional.

• De todos os procedimentos internos de processamento de informações de
contribuintes.  Por exemplo, foram desenvolvidos indicadores de desempenho
detalhados para aumentar a responsabilidade dos funcionários do fisco isoladamente, e
incentivos financeiros significativos foram atrelados ao bom desempenho.

Foram necessários esforços substanciais e contínuos para planejar essas mudanças, treinar
pessoal e administrar e monitorar o processo das mudanças.  Dessa forma, a administração fiscal
de Cingapura modificou-se de forma muito mais fundamental do que a mera introdução da
entrega eletrônica de declaração e de um agradável Web site.  Antes da criação do IRAS, a
administração fiscal era uma burocracia hierárquica clássica, com extenso exame “inicial” de
declarações seguido de longas etapas intermediárias antes da emissão de lançamento, seguindo-
se o pagamento separado e execução.  Praticamente todos aspectos deste sistema foram alterados
em etapas bem planejadas e cuidadosamente executadas antes da introdução dos novos serviços
diretos ao contribuinte (entrega de declaração telefônica) em 1995.

O principal componente de informática essencial a esta reestruturação foi o sistema de geração
de imagens sem papel introduzido em 1992.  A automatização resultante de procedimentos
padrão tornou o sistema menos dependente da expertise de funcionários individuais e reduziu o
potencial de corrupção - por exemplo, por meio da separação clara das funções, tais como
processamento e fiscalização de declarações e pagamento.  Uma segunda característica
importante de informática foi o aumento da utilização de informações fornecidas eletronicamente
por terceiros.

Foi igualmente importante a mudança das atitudes dos funcionários para com os contribuintes,
sendo as informações apresentadas pelos contribuintes aceitas como corretas.  Segundo disse um
funcionário recentemente sobre a atual atitude oficial, “Quando lidamos com nossos
contribuintes, o IRAS não significa apenas a Autoridade da Receita de Cingapura.  Significa
também ‘Eu Respondo e Sirvo.’”  Os esforços para oferecer aos cidadãos facilidades para
cumprir suas obrigações refletem esta atitude.  Alguns dos recursos administrativos
especializados, liberados do trabalho rotineiro, são agora usados de forma muito mais intensiva
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em fiscalização e investigação.  Por exemplo, a Divisão de Fiscalização cresceu, passando de 20
funcionários, em 1993, para 200 em 1997 (de uma equipe basicamente constante do IRAS de
1.600).

Outros podem fazer o mesmo?

A maioria dos países em desenvolvimento difere de Cingapura.  Desse modo, parece pouco
provável que outros consigam emulá-la facilmente.  No entanto, muitos aspectos da experiência
de Cingapura não dependem de suas características únicas.  Muitas de suas realizações podem
ser logradas por outros países:

• Conquista do vivo apoio de líderes políticos, com liderança dedicada e qualificada ao
longo de um período sustentado.

• Desenvolvimento e implementação de plano comercial estratégico.
• Criação de uma autoridade arrecadadora parcialmente independente capaz de contratar

pessoal qualificado não pertencente ao serviço público.
• Reorganização, passando de estrutura fiscal para estrutura funcional.
• Redução do potencial de corrupção, por meio da automatização e reestruturação de

sistemas de controle.
• Fortalecimento da função de fiscalização.
• Mudança das atitudes para com os contribuintes.
• Simplificação e redução do manuseio de documentação por meio do emprego

apropriado da informática.

Talvez poucos países consigam ir tão longe e tão rápido quanto Cingapura.  Mas todos podem
seguir por este caminho, com vantagens tanto para suas receitas como para seus cidadãos.
Certamente, esta tarefa tornar-se-á mais fácil se os países também estiverem dando ouvidos às
recomendações de reforma fiscal convencionais, como não instituição de incentivos fiscais
complexos, extinção de tributos arcaicos, como impostos de selo, e maior uso de auto-
lançamento e retenção na fonte.  A eficiência administrativa de Cingapura possibilitou-lhe
superar os problemas associados a tais características, mas a maioria dos países deveria primeiro
sanear sua estrutura fiscal, ou pelo menos concomitantemente.  De forma análoga, a maioria dos
países precisa desenvolver números de identificação de contribuinte confiáveis para poderem
fazer uso efetivo da informática.  Finalmente, o sistema de Cingapura assenta-se solidamente
sobre o fato de que os cidadãos basicamente confiam no governo.  Essa confiança deve ser
conquistada – não se pode simplesmente tomá-la como certa.
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APÊNDICE D

FUNDOS SOCIAIS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR

Argentina
Fundo de Pensão  16,0
Fundo de Aposentaria   2,0
Fundo de ajuda de custo para famílias   7,5
Fundo desemprego   5,0
Assistência médica   5,0
Total de contribuições  32,0
Brasil
Previdência Social (INSS)  20,0
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)   8,0
Fundo de Assistência Educacional   2,5
Seguro de Acidentes de Trabalho  (SAT) até   3,0
Fundo do Serviço Social da Indústria/Comércio (SESI/SESC)    1,5
Fundo de Aprendizagem Industrial e Comercial (SENAI/SENAC)1,0
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)   0,6
Fundo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 0,2
Total  35,80
México

Previdência Social (IMSS que inclui Assistência Médica) 17,42
Fundo Nacional de Moradia do Empregado (INFONAVIT)   5,0
Seguro Aposentadoria (SAR)   2,0
Total 24,42

Estados Unidos
Previdência Social  12,4
Assistência Médica   2,9
Desemprego Federal   6,2
Total  21,5

Irlanda
Seguro Social Vinculado à Renda (PRSI)* até 12,0
Saúde    0
Total 12,0

Fonte: Ernest & Young, 2001


