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DE  PORTAL  DE  INTERNET.  PARTICIPAÇÃO  DE  CAPITAL
ESTRANGEIRO.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO  DO  ART.
222, § 1º, DA CF. CONCEITO DE EMPRESA JORNALÍSTICA.
STF.  ADPF  130.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL  QUANTO  AO  REGIME  DA  INTERNET.
ESPECIFICIDADES  DA  REDE  MUNDIAL  DE
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À PLENA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, À PLURALIDADE E À
LIVRE INICIATIVA. ART. 220 E RESPECTIVO § 1º DA C.F.
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CONFIRMAÇÃO  DO ARQUIVAMENTO  HOMOLOGADO  PELA
3ª CÂMARA DE COORDENÇAÃO E REVISÃO DO MPF.

VOTO-VISTA

Trata-se de inquérito civil instaurado pelo Núcleo de Defesa do

Consumidor e da Ordem Econômica da Procuradoria da República no Rio Grande do

Sul, para apurar “a participação societária de capital estrangeiro superior a 30% da

empresa Terra Networks Brasil S.A, com eventual exportação indevida de dados de

natureza  comercial  e  cultural,  bem  como  eventual  dominação  de  mercado  da
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informação, atividade de comunicação ou atividade jornalística” (fls. 1A). 

O  referido  inquérito  civil  originou-se  de  duas  representações

formuladas, respectivamente, pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e

Televisão  (ABERT)  e  pela  Associação  Nacional  de  Jornais  (ANJ),  enviadas

originalmente para a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão.

A fls. 96/96v tem-se, inicialmente, no âmbito da 3a. Câmara de

Coordenação e Revisão, a  determinação de remessa de cópia das representações

para as Procuradorias da República no Estado de São Paulo e no Estado do Rio

Grande  do  Sul,  Casa  Civil  da  Presidência  da  República,  Mesas  da  Câmara  dos

Deputados e do Senado Federal, Secretaria de Defesa Econômica do Ministério da

Justiça e Departamento Nacional de Registro de Comércio (MIDIC).

A Procuradora  da  República  Silvana  Mocellin  arquivou  a

representação  encaminhada  para  a  PR/RS por  não  vislumbrar  “lesão  a  direito

consumerista nem infração a ordem econômica passível de atuação” do Núcleo do

Consumidor e da Ordem Econômica da PR/RS (fls. 119/134).

Os autos foram então remetidos à 3ª CCR que, por sua vez, não

homologou  o  arquivamento  e  determinou  a  expedição  de  Recomendação  à

Presidência da República (fls. 204/205).

A referida Recomendação foi encaminhada ao Procurador-Geral

da República (fls. 244), que a devolveu ao colegiado “ante a ausência de previsão

legal  conferindo  às  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão  a  expedição  de

recomendações”  (fls.  243),  o  que  ensejou  nova  deliberação  da  3ª  CCR  (fls.

329/342) determinando o retorno dos autos à origem, para  que fosse proposta

ação civil pública por omissão contra a União, para cumprimento do art. 2o., par.

2O.,  da  Lei  10.610/2002,  ou,  alternativamente,  fosse  expedida  recomendação  à
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Presidência da República para o mesmo fim.

O  Portal Terra interpôs recurso  a  fls. 360/378,  dirigido a este

Conselho  Institucional, não  sendo  o  referido  recurso  então  processado,  por

aparente  lapso,  uma  vez  que  os  autos  desde  logo  retornaram  à  origem  para

cumprimento da decisão supra referida. 

A  Procuradora  da  República  oficiante,  em  cumprimento  à

decisão da 3ª CCR, determinou a remessa de Recomendação ao Procurador-Geral

da República, com vistas a seu encaminhamento à Presidência da República, tendo

o Chefe da Instituição,  no entanto,  solicitado  o reexame da  questão pela  nova

composição da 3ªCCR (fls. 491).

O  Subprocurador-Geral  da  República  José  Elaeres  Marques

Teixeira,  em robusto voto proferido a  fls. 555/570,  acolhido à unanimidade pelos

demais  integrantes  do  colegiado  (Subprocuradores-Gerais  da  República  Roberto

Thomé e Sady Torres Filho), determinou a anulação das deliberações anteriores e

homologou arquivamento. 

No  recurso  que  interpôs  dessa  decisão  da  3a.  CCR  a  este

Conselho Institucional, a ABERT, em apertada síntese, afirma ser aplicável ao caso o

limite  previsto  no  art.  222,  par.  1o.,  da  Constituição  Federal,  uma  vez  que  a

restrição contida na norma constitucional seria aplicável a toda e qualquer empresa

jornalística, sem distinção do meio ou do veículo utilizados (fls. 582/602).

Em suas  contrarrazões  (fls.  609/624),  o  Portal  Terra  alegou,

preliminarmente,  a  inadequação  da  ação  civil  pública  para  a  resolução  da

controvérsia  e que  a  matéria,  ademais, carece  de  regulamentação  específica.

Aduziu também que suas atividades não o caracterizam como empresa jornalística.

O  processo  foi  remetido  a  este  Conselho  Institucional  e
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distribuído à relatoria da Ilustre Subprocuradora-Geral da República Raquel Dodge,

que apresentou voto, na sessão de 13/04/2016, determinando a remessa dos autos

à origem, para que ofício vinculado à 1ª CCR prossiga na instrução do inquérito civil

(fls. 669/688).

Iniciada  a  votação,  acompanharam  a  relatora  os  Ilustres

Conselheiros Eliana Péres Torelly, Carlos Frederico dos Santos, Francisco Rodrigues

Sobrinho e Moacir Guimarães Moraes Filho (fls. 688).

Pedi  vista  para  melhor  examinar  a  questão,  aguardando  os

demais Conselheiros.

É o relatório.

Conforme apontado,  tem-se que o presente inquérito civil,  foi

instaurado  originalmente  para  averiguar  “a  participação  societária  de  capital

estrangeiro superior a 30% na empresa Terra Networks Brasil S.A.,  com eventual

exportação indevida de dados de natureza comercial e cultural, bem como eventual

dominação de mercado da informação, atividade de comunicação social ou atividade

jornalística” (fls. 1-A). 

Afastada desde logo, pelo órgão ministerial de primeiro grau, a

ocorrência de qualquer lesão a direito consumerista ou infração à ordem econômica

(fls. 134), a discussão que acabou sendo subsequentemente travada nos presentes

autos é se a empresa representada estaria sujeita às limitações do art. 222 da CF,

quanto à participação estrangeira em seu capital social.

Ora, como bem pontuou a decisão colegiada da 3a. CCR, objeto

do presente recurso,  

Analisando a questão sob o ponto de vista da natureza do serviço,

uma empresa que atue  como portal  de conteúdo na internet  não
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pode ser tratada de forma equivalente aos jornais, às emissoras de

rádio e de televisão, dada a sua especificidade e o fato de a internet

se  constituir  num ambiente descentralizado e  sem fronteiras.  (fls.

564).

Nesse sentido,  cabe lembrar que  o Supremo Tribunal Federal,

por ocasião do julgamento da ADPF 130,  que teve por objeto a chamada Lei de

Imprensa (Lei nº 5.250/67),  firmou expressamente  ter silenciado “a Constituição

quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores)”1. 

Conforme destacado pelo relator, Ministro Carlos Britto, em seu

voto, verifica-se que ficou de fora do conceito de imprensa,  

…  por  absoluta  falta  de  previsão  constitucional,  a  chamada

'Rede  Mundial  de  Computadores  –  INTERNET'.  Artefato  ou

empreitada  tecnológica  de  grandes  e  sedutoras  possibilidades

informativas e de relações interpessoais, sem dúvida, dentre elas a

interação  em tempo real  de  seus  usuários;  ou  seja,  emissores  e

destinatários da comunicação internetizada a dispor da possibilidade

de inverter as suas posições a todo instante. O fisicamente presencial

a cada vez mais ceder espaço ao telepresencial (viagem que vai do

concreto ao virtual), porém ainda assim, constitutivo de relações sem

a menor referência constitucional. O que se explica em função da

data de promulgação da Carta Política brasileira (5 de outubro

de 1988), quando os computadores ainda não operavam sob

tão  refinado quanto espantoso sistema eletrônico-digital  de

1 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, DJe nº 208, publicado em 06/11/2009.
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411> , fls.
04. Acessado em: 02/06/2016.

Inquérito Civil nº 1.29.000.001082/2010-16                                                                                    5

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411


PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

intercomunicação  que  veio,  com  o  tempo,  a  se  chamar  de

'rede'” (grifos nossos).2

Por  sua  vez,  o  Ilustre Procurador  da  República  Márcio

Schusterschitz, ao  promover  o  arquivamento  do  Procedimento  nº

1.34.001.006715/2010-113, também autuado a partir das representações da ABERT

e da ANJ e remetido para a PR/SP,  teceu judiciosas considerações a respeito do

tema (transcritas a fls. 565/566), destacando-se o seguinte excerto:

O  fato  de  ser  a  internet,  de  algum  modo,  um  sistema  de

telecomunicações serve para lembrar que os próprios portais surgem,

não raro, como suporte a uma relação entre provedor de acesso e

seu  usuário.  O  modelo  de  portais  seria  um modelo,  no  início  da

internet comercial, de entrada do usuário na rede por um provedor de

acesso  que  cumulava  com  essa  prestação  à  manutenção  de  um

portal.  Assim, em sua origem, muitos dos portais podem ser

percebidos como atividade econômica acessória da atividade

de comercialização do acesso. 

Por  outro  lado,  a  internet  se  caracteriza,  não  importa  se  em

comunicações  públicas  ou  visíveis,  essencialmente  pela

capacidade de intervenção na comunicação e pela reciprocidade.

A internet altera,  com isso,  radicalmente o foco da relação de

poder,  e  a  própria  arquitetura  da  comunicação.  Seu  modelo  é

dirigido para a ação do usuário em rede, para a multiplicidade das

interações e para a capacidade de participação. Em comunicações

públicas não recíprocas, em que o conteúdo parte de um centro

2 Idem, fls. 27/28.

3 Cumpre  ressaltar  que  a  promoção  de  arquivamento  do  procedimento  nº
1.34.001.006715/2010-11  foi  homologada  pela  3ª  CCR,  conforme  deliberação  de
11/06/2014.
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em vertente única a uma diversidade de receptores, coloca-se a

assimetria de poder entre a geração e a recepção do conteúdo.

Na internet, ademais de se confundirem e acumularem papéis, o

receptor  e  o  gerador  se  enquadram  em  uma  rede  maior  de

comunicação. Nessa rede, por exemplo, a pessoa tende a perder

o controle sobre o conteúdo por ela posto ou sobre a continuidade

da conversa. As pessoas mudam de papéis rapidamente e alteram

também rapidamente de interlocutor, ainda que com base em um

mesmo conteúdo original.

Esse já é exemplo que serve para se fazer uma distinção entre a

internet e os meios tradicionais de comunicação. Vale (…) reconhecer

que  não  se  pode  isolar  um agente  comunicante  do  contexto

maior da rede. Um portal de notícias é um nó a mais na rede, ainda

que em maior fluxo de comunicação ou ligado a mais pessoas. Seu

conteúdo pode ser  repassado,  criticado,  confrontado,  divulgado ou

comentado em rede.  Em tempo real.  O poder  de  seu conteúdo é

diluído dentro de uma nova arquitetura  de atores, hoje dada pela

própria função de direcionamento das ferramentas de pesquisa  ou

das  redes  sociais.  A  rede  é  o  oposto  da  ideia  de  escassez  e  de

controle. Sua funcionalidade está 1onge de se esgotar pela recepção

do conteúdo e permite propriamente sua própria alteração e posterior

divulgação. Todo conteúdo é a base para um novo conteúdo. Todo

receptor é um elo de passagem. Toda informação é intencionalmente

visível e confrontada. (fls. 565/566).

No  mesmo  diapasão,  o  entendimento  esposado pela  Nota

Técnica “Limitações ao capital estrangeiro em portais da internet”, da Consultoria
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Legislativa da Câmara dos Deputados4: 

Há, ademais, elementos epistemológicas e jurídicos que fazem com

que a classificação de portais e sítios na Internet como 'empresas

jornalísticas'  seja  bastante  questionável.  Essas  plataformas,  na

verdade, são grandes repositórios de conteúdos e informações,  de

característica  multimídia,  que  contam  com  modelos  de  interação

heterogêneos e, na maior parte dos casos, bastantes distintos dos

que encontramos em empresas jornalísticas tradicionais.

Vale também lembrar que por ocasião da conversão da Medida

Provisória 612/2013, que, dentre outros assuntos, alterava a Lei 12.546/2011, que

dispõe  sobre  a  incidência  das  contribuições  previdenciárias  de  uma  série  de

empresas, a  Presidente  da  República  vetou  o  texto  que  conceituava,  para  fins

tributários, empresas jornalísticas como “aquelas que têm a seu cargo a edição de

jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário por qualquer

plataforma,  inclusive  em portais  de  conteúdo  da  internet”,  por  entender  que  o

referido dispositivo

... afronta o disposto nos arts. 220, 221 e 222 da Constituição,

uma vez que estes preveem a necessidade de lei específica para

o enquadramento dos meios  eletrônicos de comunicação  ao

que se considera o subsistema constitucional de comunicação

social. Dessa forma, o enquadramento dos portais de conteúdo

na  internet  como  empresas  jornalísticas,  nos  termos  do

dispositivo vetado, não é possível por intermédio de legislação

tributária. Além disso, há um alargamento do conceito da atividade

4 Disponível  em:  http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-

conle/tema4/2010_9805.pdf. Citado no voto do Subprocurador-Geral da República José Elaeres (fls. 567).
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jornalística,  incluindo  revistas,  boletins  e  periódicos,  bem como  a

distribuição  de  noticiário  por  qualquer  plataforma,  inclusive  em

portais de internet. Pretende-se uma conceituação ampla, aberta

e  indefinida,  alcançando  atividades  não  necessariamente

jornalísticas. Cria, assim, por via legal, um leque de proteção que o

legislador constitucional não adiantou na concepção do subsistema

constitucional da Comunicação Social. (Grifos nossos)5.

No mesmo sentido foi o entendimento da Consultoria Jurídica da

AGU  junto  ao  Ministério  das  Comunicações,  que  ao  emitir,  em  26/10/2015,  o

Parecer nº  929/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU, trazido  pela  Representada  Terra

Networks  Brasil  S.A.  em  sede  de  memorial  para  o  julgamento  deste  Conselho

Institucional (o qual faço juntar aos autos), concluiu pela

… impossibilidade  de  equiparação,  por  mera  interpretação  ou  por

analogia,  dos  portais  de  internet  às  empresas  jornalísticas

tradicionais,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  edição  de  lei

específica para regulamentar a matéria, nos termos do art. 222,

§ 3º, da Constituição Federal, bem como ao considerar a legitimidade

do  Congresso  Nacional  enquanto  Poder  competente  para  efetuar

opções  legislativas  e  materializar  os  princípios  constitucionais

aplicáveis  aos  meios  de  comunicação  social  eletrônica”.  (Grifos

nossos).

Posto  isto,  não  se  ignora  que  empresas  jornalísticas  podem

possuir sites, blogs e portais eletrônicos, que complementam a sua atividade-fim.

Por  outro  lado,  portais  da  Internet,  como  o administrado  pela  empresa  Terra

5 Mensagem  de  veto  disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/Msg/VEP-292.htm.
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Networks  Brasil S.A.,  e outros  mais que se enquadram nessa categoria,  licenciam

conteúdo elaborado por terceiros, frequentemente sem chegar a produzir conteúdo

jornalístico próprio. Nem por isso se caracterizam como empresas jornalísticas, nos

termos da previsão constitucional.

A propósito,  assim firmou a decisão do Colegiado da 3a. CCR,

ora guerreada:

Analisando a questão sob o ponto de vista da natureza do serviço,

uma empresa que atue como portal de conteúdo na internet

não  pode  ser  tratada  de  forma  equivalente  aos  jornais,  as

emissoras de rádio e de televisão, dada sua especificidade e o

fato de a internet se constituir num ambiente descentralizado

e sem fronteiras” (fls. 564, grifos nossos)

Por sua vez, em suas contrarrazões, o Portal Terra argumentou

que, dentre as suas atividades empresariais,

... busca oferecer aos seus usuários serviços de e-mail, divulgação de

publicidade,  venda  de  cursos  on  line,  música  (…).  No  leque  de

conteúdo  oferecido  pelo  Terra  aos  seus  usuários,  a  empresa  atua

também como  um agregador   de  conteúdos  de  entretenimento  e

noticiosos, em sua grande maioria desenvolvido por terceiros. 

Nesse  sentido,  o  Terra  Brasil adquire  conteúdos  elaborados  por

agências  internacionais  de  notícias,  tais  como  BBC,  Agência  EFE,

Gettyimages,  Agnews,  bem  como  Agência  Estado,  Gazeta  Press,

Futura Press, entre outras, e torna disponíveis os conteúdos de uma

maneira organizada por assuntos aos seus usuários, oferecendo ainda
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opções para que o usuário comente, opine e divulgue as notícias” (fls.

618)

Definitivamente, não há falar-se aqui em empresa jornalística,

no sentido do que contido no texto constitucional. 

Incensurável, pois, o quanto decidido pela 3ª CCR e que assim

se encontra sintetizado na ementa da decisão:

A  discussão  preliminar  que  se  põe,  portanto,  é  se  empresa  que

mantém portal na internet – caso do Terra Networks Brasil S.A. - está

sujeita às limitações do art. 222 da CF, em especial à origem do seu

capital social (se nacional ou estrangeiro). Sem que seja superado

esse questionamento, não é possível  avançar para a análise sobre

eventual infração à ordem econômica, passível de correção. Entendo

que as restrições do art. 222 da CF não se aplicam aos portais, que

não  foram  pensados  como  abrangidos  pelo  conceito  de  empresa

jornalística pelos constituintes de 1988, pela razão simples de que à

época  eles  não  existiam.  O  conceito  de  empresa  jornalística

trabalhado  no  seio  da  Assembleia  Nacional  Constituinte  abarcava

apenas jornais e revistas. No caso, é de se lembrar que o constituinte

derivado teve a oportunidade de atualizar o art. 222 da CF, incluindo

nas suas restrições as empresas que mantêm portais de internet, por

ocasião  da  edição da Emenda Constitucional  n.  36,  de 2002,  que

alterou o caput do art. 222. Isso, no entanto, não foi feito, podendo-

se concluir, então, que a ideia fora de manter o conceito de empresa

jornalística tal como tomado na elaboração da Constituição de 1988,

ou seja, aplicável aos jornais e revistas.
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Em  acréscimo,  vale  destacar  que  com  a  edição  da  Lei  nº

12.965/2014, o chamado “Marco Civil  da Internet”  - que estabeleceu  princípios,

garantias,  direitos  e  deveres  para  o  uso  da  Internet  no  Brasil  – assim  ficou

estabelecido:

Art.  2º  A  disciplina  do  uso  da  internet  no  Brasil  tem  como

fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:

(…)

III – pluralidade e a diversidade;

IV – a abertura e a colaboração;

V  –  a  livre  iniciativa,  a  livre  concorrência  e  a  defesa  do

consumidor (grifos nossos)

Desse modo, temos que o legislador infraconstitucional reforçou,

como ideais do uso da internet no Brasil, o respeito à plena liberdade de expressão,

à pluralidade e à livre iniciativa, vindo ao encontro do que preceitua a Constituição,

no mesmo capítulo referente à comunicação social:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a

informação,  sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§  1º  Nenhuma  lei  conterá  dispositivo  que  possa  constituir

embaraço  à  plena  liberdade  de  informação  jornalística  em

qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no

art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
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São esses justamente os valores constitucionais  e  legais que

devem nortear a atuação do Ministério Público, em seu papel de órgão “de defesa

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”

(art. 127, caput, da CF).

Ora, nada mais contrário ao desempenho de tão nobre papel

que a Constituição outorgou ao Ministério Público que levar adiante este inquérito

civil,  com  vistas  à  imposição  de  medidas  restritivas  em  face  de  conteúdo  de

natureza jornalística veiculado pelo portal Terra, sem que haja, para tais restrições,

suporte no texto constitucional ou em normas legais.

Mostra-se também pertinente lembrar que no âmbito da tutela

coletiva,  ao  contrário  do  que  se  verifica  no  campo  da  persecução  penal,  a

competência do Parquet  para o ajuizamento de ações civis públicas não é privativa,

eis que a legislação legitima a tanto outras entidades. No caso concreto, verifica-se

que a ABERT e ANJ poderiam manejar, elas mesmas, as medidas pretendidas por

meio do presente inquérito civil.

Por  oportuno,  transcrevo,  mais  uma  vez,  as  judiciosas

considerações do Subprocurador-Geral da República José Elaeres em seu primoroso

voto:

Por  fim,  registro  que é  no  mínimo  curioso  o  fato  de  asentidades

representantes (ABERT e ANJ) pretenderem a atuação  do  Ministério

Público Federal  contra a empresa TERRA NETWORKS BRASIL S.A.,

considerando que as medidas judiciais que eventualmente viessem a

ser propostas pela Procuradoria da República, por conta do narrado

na representação, podem por elas mesmas ser manejadas, visto que

estão  legitimadas  para  a  ação  civil  pública  tal  como  o  Ministério

Público5,  havendo-se  de  consignar,  por  fim,  que  essas  entidades
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associativas  promoveram  demanda  judicial  com  questionamento

semelhante ao aqui feito no caso Ejesa

Assim, pedindo vênia à Ilustre Relatora, voto pela esprovimento

do  do recurso interposto pela ABERT,  confirmando-se a decisão proferida pela 3ª

CCR,  que homologou o  arquivamento promovido pela  Procuradora  da  República

oficiante.

 

Brasília, 08 de junho de 2016.

Mario Luiz Bonsaglia
Subprocurador-Geral da República
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