PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA E DE PESSOAS JURÍDICAS NO
QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO

por RODOLFO MACHADO MOURA1
em 07 de maio de 2021

Consulta

a

ASSOCIAÇÃO

MINEIRA

DE

RÁDIO

E

TELEVISÃO – AMIRT, por intermédio de seu Presidente, LUCIANO
PIMENTA CORREA PERES, acerca da participação estrangeira e de
pessoas jurídicas no quadro societário de empresas de radiodifusão,
objeto das considerações a seguir expostas.
I
–
DO
REGRAMENTO
ANTERIOR
CONSTITUCIONAL Nº 36, DE 2002

À

EMENDA

Tradicionalmente2, o ordenamento jurídico pátrio limitou a
propriedade de empresas detentoras de outorgas do serviço de radiodifusão a
brasileiros, tanto que o Código Brasileiro de Telecomunicações – CBT,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, em seu artigo 44
original, já estipulava que “é vedada a concessão ou autorização do serviço de
radiodifusão a sociedades por ações ao portador ou a empresas que não sejam
constituídas exclusivamente dos brasileiros a que se referem as alíneas I e II do
art. 129 da Constituição Federal”.
Advogado; Sócio de Moura e Ribeiro Advogados Associados; Assessor Jurídico e Diretor
de Assuntos Legais da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT
de janeiro de 2001 a outubro de 2013.
2 É bem verdade que, em seus primórdios, era admitida a participação de estrangeiros,
ainda que de forma minoritária, no setor de radiodifusão, consoante é possível
depreender do teor do Decreto nº 21.111, de 1º de março de 1932.
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Assim, durante longos anos, especialmente naqueles onde o setor
de radiodifusão vivenciou sua maior expansão, a propriedade de empresas de
radiodifusão restou adstrita a pessoas físicas nacionais.
Nesse sentido, o artigo 4º do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967, estipulava que, verbis:
“Art 4º Sómente poderão executar serviço de radiodifusão:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos estatutos não
contrariem, o Código Brasileiro de Telecomunicações;
e) as sociedades nacionais por ações nominativas ou por cotas,
desde que subscritas, as ações ou cotas, em sua totalidade, por
brasileiros natos.
Parágrafo único - Nem pessoas jurídicas, excetuados os partidos
políticos nacionais, nem estrangeiros poderão ser sócios ou participar
de sociedade que executem serviço de radiodifusão, nem exercer sôbre
ela qualquer tipo de contrôle direto ou indireto.”

Do mesmo modo, em sua redação original, o artigo 222 da
Constituição

Federal

de

1988,

em

seu

caput ,

dispunha

que

“a

propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e
orientação intelectual ”, enquanto o § 1º do mesmo artigo afirmava que “ é
vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa
jornalística ou de radiodifusão, exceto

a de partido político

e de

sociedades cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros ”.

Importante destacar, portanto, que a regra então vigente
atribuía a propriedade empresarial a brasileiros, ou seja, a pessoas
naturais, não havendo previsão de que pessoas jurídicas pudessem ser
proprietárias de entidades executantes do serviço de radiodifusão.
Se

o

proprietário

fosse

naturalizado,

a

aquisição

da

cidadania exigia o transcurso de, pelo menos, 10 (dez) anos, evitando,
assim, que alguém pudesse se tornar brasileiro com a finalidade
exclusiva de adquirir uma empresa radiofônica ou televisiva.
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II – DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 36, DE 2002 E SUA
REGULAMENTAÇÃO
Inovação

de

grande

monta

adveio

com

a

Emenda

Constitucional nº 36, promulgada em 28 de maio de 2002 e que deu nova
redação ao referido artigo 222 da Constituição Federal, “ para permitir a
participação

de

pessoas

jurídicas

no

capital

social

de

empresas

jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nas condições
que especifica ”.

Com a aprovação da Emenda Constitucional anteriormente
citada, passou o artigo 222 da Constituição de 1988 a estabelecer que,
litteris :

“Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos
ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital
total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão
obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da
programação.
§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e
direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação
social.
§
3º
Os
meios
de
comunicação
social
eletrônica,
independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço,
deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei
específica, que também garantira a prioridade de profissionais
brasileiros na execução de produções nacionais.
§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas
empresas de que trata o § 1º.
§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que
trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional.” (NR)

Possível depreender que, nos termos do caput do artigo 222,
passou a ser possível o controle de empresas de radiodifusão por pessoas
jurídicas, desde que constituídas no Brasil e aqui também sediadas.
Entretanto, a regra inserta no caput , por si só, não trata da
nacionalidade dos proprietários de empresas de radiodifusão .
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A

temática

da

nacionalidade

restou

versada,

especificamente, no § 1º do multicitado artigo 222 da Constituição, que
efetivamente exige que pelo menos 70% (setenta por cento) do capital
total e votante pertença a brasileiros natos ou naturalizados há no
mínimo 10 (dez) anos.
Em sequência, restou editada a Lei nº 10.610, de 20 de
dezembro de 2002, dispondo sobre a participação de capital estrangeiro
nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
alterando ainda os artigos 38 e 64 da Lei nº 4.117 e o § 3º do artigo 12
do

Decreto-Lei

nº

236,

ambos

diplomas

legais

anteriormente

mencionados.
No que interessa ao tema do presente, o artigo 2º, caput , da
Lei nº 10.610 ficou assim redigido:
“Art. 2º A participação de estrangeiros ou de brasileiros
naturalizados há menos de dez anos no capital social de empresas
jornalísticas e de radiodifusão não poderá exceder a trinta por
cento do capital total e do capital votante dessas empresas e
somente se dará de forma indireta, por intermédio de pessoa
jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede no
País.”

Portanto, por esta previsão, a participação de estrangeiros
será sempre minoritária nas empresas de radiodifusão, limitada a, no
máximo, 30% (trinta por cento) do capital social, ainda que de forma
indireta.
III – DA INEXISTÊNCIA DE LIMITE À PARTICIPAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA NO CAPITAL DE EMPRESA DE
RADIODIFUSÃO
Como esposado no tópico anterior, a limitação de 30% (trinta
por cento) do capital social de empresas de radiodifusão é restrita a
participação de estrangeiros ou de brasileiros naturalizados há menos de
10 (dez) anos, não sendo aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob
as leis brasileiras e que tenham sede no Brasil.
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Particularmente

no

tocante

a

propriedade

de

empresa

detentora de outorga do serviço de radiodifusão por pessoa jurídica,
desde que constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede no País,
essa pode ser integral, consoante é possível verificar da leitura do caput
do artigo 222 da Constituição Federal, novamente transcrito a seguir:
“Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos
ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.”

A limitação, no percentual de 30% (trinta por cento), é pertinente
tão somente a participação estrangeira, tanto que constante apenas do § 1º do
artigo 222 da Constituição Federal, consoante abaixo:
“§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital
total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão
obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da
programação.”

É verdade que a Instrução Normativo nº 81, de 10 de junho de
2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI,
órgão do Ministério da Economia, em seus anexos, versando sobre as
restrições e impedimentos aos estrangeiros, apresentam tabelas nas quais
consta que:

Entretanto, consoante anteriormente demonstrado, tal assertiva,
no ponto em que afirmado que “é vedada a participação de pessoa jurídica no
capital social, exceto a de partido político e de sociedade cujo capital pertença
exclusiva e nominalmente a brasileiros. Tal participação só se efetuará através
de capital sem direito a voto e não poderá exceder a trinta por cento do capital
social”3, aparentemente é fruto de um equívoco.

3

Sublinhado não constante do original.
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Isso porque não existe, nem na Constituição Federal e, muito
menos, na Lei nº 10.610, qualquer dispositivo que restrinja a participação de
pessoas jurídicas no capital social de empresa detentora de outorga do serviço
de radiodifusão ao percentual de 30% (trinta por cento).
Inclusive, consultando o Sistema de Acompanhamento de
Controle Societário – SIACCO, da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL, onde é possível verificar as composições dos quadros societários e
diretivos aprovados pelo Poder Concedente das empresas detentoras de
outorgas do serviço de radiodifusão, é facilmente encontrável entidades que
possuem em seus quadros societários pessoas jurídicas em percentual
superior a 30% (trinta por cento) do respectivo capital social, como
demonstram os exemplos a seguir:
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IV – DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, é possível concluir que a
limitação de 30% (trinta por cento) do capital social de empresas de
radiodifusão

é

restrita

a

participação

de

estrangeiros

ou

de

brasileiros naturalizados há menos de 10 (dez) anos, não sendo
aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sede no Brasil, que podem constituir até 100% (cem por
cento) do capital social de empresa detentora de outorga de radiodifusão.
É o parecer, s.m.j.
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