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4 Tópico: Estrangeiro admitido em território nacional e condições do 
naturalizado 
 
 

Nato Naturalizado Estrangeiro 
Em tese, possui 
cidadania plena, porque 
não existem limitações 
ao exercício de seus 
direitos.  
 

Só não pode concorrer 
aos cargos privativos de 
brasileiros natos. (art. 
12, § 3º da C.R/88). 
 
Não pode ter 
propriedade de bens de 
comunicação e 
radiodifusão, salvo se 
naturalizado a mais de 
10 anos. (art. 222 da 
C.R/88) 

Não participa da vida 
política  
do país.  
 
Propriedade: não pode 
ser proprietário de terras 
em zonas de fronteira 
(150 km), que são 
destinadas à natureza e 
defesa nacional. Já a 
terra em zona rural 
também é limitada (art. 
190 da C.R/88).  

 
 São restrições ao brasileiro naturalizado àquelas previstas no art. 
12, § 3º e no art. 222 da C.R/88, veja-se: 

Art. 12, § 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos: 
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - de Presidente do Senado Federal; 
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas. 
VII - de Ministro de Estado da Defesa 
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.  



 O estrangeiro pode ter terras rurais, mas a extensão da terra é 
limitada, conforme art. 190 da C.R/88, litteris: 

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de 
propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os 
casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. 
 Os estrangeiros podem ocupar cargos públicos, na forma de lei, 
segundo disposição do art. 37, I da C.R/88, in verbis:  

Art. 37, I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei; 
 Não havendo lei regulando a acessibilidade dos estrangeiros aos 
cargos públicos, cabe ao interessado impetrar mandado de injunção, ante a 
ausência da lei regulamentando o acesso dos estrangeiros.  
 


