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Parecer n.º 41/08

Ref.: CI nº 05/2008, da Secretaria Geral da JUCESC.

Estrangeiros.
Cidadãos
argentinos
portadores de visto temporário de dois anos.
Registro de empresa individual. Possibilidade.
Interpretação do art. 1o da IN 106/07.
Os cidadãos a que se refere o art. 1o da IN
106/07 “gozarão dos mesmos direitos e liberdades
civis, sociais, culturais e econômicas concedidos
aos nacionais do país de recepção” (Decisão nº
028/02 do Conselho do Mercado Comum do
Mercosul, art. 11), donde a inevitável conclusão:
podem também o obter o registro de empresário.

A Ilustre Secretária Geral da JUCESC encaminha
consulta a esta procuradoria, questionando sobre a interpretação do art. 1o da
IN 106/07 do DNRC. Tal dispositivo concede aos cidadãos argentinos com
visto temporário de 2 anos o direito de integrar órgão de administração das
sociedades empresárias e cooperativas – excepcionando assim a regra do art.
1o, § 1o, da IN 76/98. A questão que se põe, aqui, é a seguinte: diante desta
regra, podem as pessoas ali mencionadas, nas mesmas condições descritas,
obter o registro de empresas individuais?
A resposta é afirmativa.
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Note-se que o citado art. 1o, § 1o, da IN 76/98, que
condiciona à obtenção de visto permanente a possibilidade de que cidadãos
estrangeiros atuem como administradores de sociedades empresariais ou como
empresários individuais, equipara, para efeitos desta restrição regulamentar, a
situação dos administradores à dos empresários.
De fato, o fundo teleológico da disposição normativa
repousa na intenção de que patrimônios voltados à atividade empresarial
sejam geridos por pessoas aqui estabelecidas. Por isso há aquela equiparação:
tanto os administradores das sociedades, quanto os empresários individuais,
são responsáveis por tal ‘gestão’.
Considerando isto, parece inegável que o sentido do art. 1o
da IN 106/07 induz a que concluamos por sua incidência sobre a hipótese em
questão. Tal conclusão é reforçada pelo art. 11 da Decisão nº 028/02 do
Conselho do Mercado Comum do Mercosul, que dispõe:
“Os nacionais das Partes e suas famílias que
obtiveram residência nos termos do presente Acordo, gozarão
dos mesmos direitos e liberdades civis, sociais, culturais e
econômicas concedidos aos nacionais do país de recepção, em
particular o direito ao trabalho e à livre iniciativa; o direito de
petição; o direito de entrar, permanecer, transitar e sair do
território das Partes; o direito de associação e a liberdade de
culto. Tais direitos serão exercidos conforme a legislação interna
do País de recepção. A concessão da residência prevista no
Artigo 6º não será submetida a nenhuma prova de suficiência
econômica ou a qualquer autorização prévia de natureza
trabalhista e não será denegada por critérios de
proporcionalidade em matéria de nacionalidade ou de paridade
de salários.”
Note-se bem: os cidadãos a que se refere o art. 1o da IN
106/07 “gozarão dos mesmos direitos e liberdades civis, sociais, culturais e
econômicas concedidos aos nacionais do país de recepção”, donde a inevitável
conclusão: podem também o obter o registro de empresário.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que os cidadãos
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argentinos, estando na condição descrita no art. 1o da IN 106/07, poderão obter
registro como empresários individuais, na forma dos artigos 966 e seguintes
do CC.
Florianópolis, 28 de março de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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