Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

Parecer n.º 52/04

Processo nº 04/062548-6

Empresa
de
radiodifusão.
Lei
10.610/02. Prévia anuência governamental.
Hipóteses restritas de sua exigência.
Segundo as alíneas b e c do art. 38 da
Lei 4.117/62, na nova redação dada pela Lei
10.610/02, a prévia anuência do órgão
competente é exigível somente nas hipóteses em
que a alteração contratual promova modificação
do objeto social, do quadro diretivo ou do
controle societário.
Nas demais hipóteses, cabe apenas
informar o órgão competente das alterações
realizadas, em até sessenta dias após sua
realização.

RÁDIO CIDADE LTDA. pede reconsideração da
decisão monocrática que opôs exigência ao arquivamento da 9a alteração
contratual da empresa. Tal exigência referia-se à autorização prévia
governamental, de que trata a Lei 10.610/02.
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Tem razão a requerente.
A Lei 10.610/02 regula o funcionamento das empresas
jornalísticas e de radiodifusão, estabelecendo regras restritivas quanto à
participação estrangeira no capital social e no controle dessas empresas.
O art. 7o prevê nova redação para o art. 38 da Lei
4.117/62, que por sua vez impõe formalidades ao arquivamento de alterações
contratuais e à cessão de quotas que digam respeito às tais empresas. Neste
contexto, são discernidas duas hipóteses:
a) formalidades exigidas no caso de alteração dos
objetivos sociais ou do quadro diretivo, assim como na hipótese de cessão
de quotas ou de aumento do capital social de que resultem alteração do
controle societário;
b) formalidades exigidas em quaisquer outras
alterações que não contemplem as matérias descritas anteriormente;
Na primeira hipótese, a lei exige “prévia anuência” do
órgão competente do Poder Executivo. Na segunda hipótese, exige apenas
que tais alterações sejam “informadas”, no prazo de sessenta dias a contar da
realização do ato, a esse órgão governamental.
O ato trazido a arquivamento, aqui, limita-se a constituir
filial da empresa. Além disso, procede à consolidação do contrato social,
consoante as regras do Novo Código Civil.
Portanto, a matéria veiculada nesta 9a alteração
contratual não está entre aquelas que fazem necessária a prévia anuência
governamental. Logo, não há razão para a exigência imposta.
Ressalte-se, por fim, que Lei 10.610/02 visa a disciplinar
a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de
radiodifusão, com regras limitativas a esta possibilidade. Todas as exigências
formais ali previstas pretendem, em última análise, propiciar o controle
previsto na lei.
Diante disso, com maior razão se afasta a exigência em
análise, visto que a sociedade requerente é composta de brasileiros natos, o
que a retira do âmbito de incidência dessa lei, consideradas as reais
finalidades que induziram seu advento.
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Ante o exposto, opina-se pela reconsideração da
exigência imposta.

Florianópolis, 26 de abril de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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