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Estrangeiros
oriundos
de
países
integrantes do Mercosul, da Bolívia e do Chile.
Possibilidade de exercerem a administração de
sociedades empresárias e de registrarem firma
individual. Extensão dos comandos previstos na
IN/DNRC 108/08 aos nacionais dos demais países
contemplados
do
“ACORDO
SOBRE
RESIDÊNCIA
PARA
NACIONAIS”,
incorporado ao ordenamento brasileiro pelos
Decretos 6975/09 e 6964/09. Esclarecimentos
jurídicos.

Trata-se de consulta sobre aspectos legais relativos à
participação de nacionais dos países do Mercosul, da Bolívia e do Chile nos
atos trazidos a arquivamento nesta Junta Comercial. Questiona-se a
possibilidade de estender os benefícios da IN 108/08, restritos aos cidadãos
argentinos, aos nacionais dos outros países referidos. Tal consulta é motivada
diante dos Decretos 6975/09 e 6964/09, que incorporaram ao ordenamento
jurídico brasileiro as disposições do “ACORDO SOBRE RESIDÊNCIA
PARA NACIONAIS” aprovado no âmbito do Mercosul.
A IN/DNRC 108/08 dispõe que:
1

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

“Os cidadãos argentinos que obtiveram a
Residência Temporária de dois anos poderão ser designados e ou
eleitos para cargos de administradores de sociedades ou
cooperativas brasileiras, podendo esses atos serem devidamente
arquivados nos órgãos de registro dos empresários ou empresas
mercantis (Juntas Comerciais), consoante a legislação pátria,
atendidas as regras internacionais objetos dos acordos e
protocolos firmados no âmbito do Mercosul”.
Esta disposição derrogava, quanto aos cidadãos
argentinos, a regra geral constante do art. 1º, § 1º, da IN/DNRC 76/98, que
dispõe:
“Tratando-se de titular de firma mercantil
individual, administrador de sociedade mercantil ou de
cooperativa, a Junta Comercial exigirá do interessado a
identidade com a prova de visto permanente (...)”.
Portanto, diante da IN/DNRC 108/08, o cidadão argentino
pode exercer a administração de sociedade empresária, ainda que só tenha
obtido a chamada “residência temporária”. A questão é: diante dos Decretos
6975/09 e 6964/09, que incorporam ao ordenamento jurídico brasileiro as
disposições do “ACORDO SOBRE RESIDÊNCIA PARA NACIONAIS”
aprovado no âmbito do Mercosul, tal distinção normativa se estende aos
nacionais de todos os Estados contemplados neste ‘acordo’?
A resposta é positiva.
Conforme se depreende do texto da IN/DNRC 108/08, a
distinção deferida aos cidadãos argentinos baseava-se em disposições análogas
às constantes do ‘acordo’ que, através dos decretos citados, foi incorporado ao
ordenamento pátrio.
O texto deste ‘acordo’, aliás, não deixa dúvida. Diz o art.
8º:
“1. As pessoas que tenham obtido sua
residência conforme o disposto nos artigos 4º e 5º do presente
Acordo têm direito a entrar, sair, circular e permanecer
livremente no território do país de recepção, mediante prévio
cumprimento das formalidades previstas neste, e sem prejuízo
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de restrições excepcionais impostas por razões de ordem pública
e segurança pública.
2. Têm ainda, direito a exercer qualquer
atividade, tanto por conta própria, como por conta de terceiros,
nas mesmas condições que os nacionais do país de recepção, de
acordo com as normas legais de cada país” (grifou-se).
E o art. 4º:
“Aos peticionantes compreendidos nos
parágrafos 1 e 2 do Artigo 3º, a representação consular ou os
serviços de migração correspondentes, segundo seja o caso,
poderá outorgar uma residência temporária de até dois anos,
mediante prévia apresentação da seguinte documentação (...)”.
Dispõe ainda o art. 3º:
“O presente Acordo aplica-se a:
1) Nacionais de uma Parte, que desejem
estabelecer-se no território de outra e que apresentem perante o
consulado respectivo sua solicitação de ingresso no país e a
documentação determinada no artigo seguinte;
2) Nacionais de uma Parte, que se encontrem
no território de outra Parte, desejando estabelecer-se no mesmo
e apresentem perante aos serviços de migração sua solicitação de
regularização e a documentação determinada no artigo
seguinte”.
Finalmente, diz o art. 2º:
“Os termos utilizados no presente Acordo
terão a seguinte interpretação:
‘Estados Partes’: Estados membros e Países
Associados do MERCOSUL;
‘Nacionais de uma Parte’: são as pessoas que
possuem a nacionalidade originária de um dos Estados Partes ou
a nacionalidade adquirida por naturalização há pelo menos
cinco anos”.
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Está claro, portanto, que o “direito a exercer qualquer
atividade, tanto por conta própria, como por conta de terceiros, nas mesmas
condições que os nacionais do país de recepção” aplica-se aos nacionais de
quaisquer dos países signatários do acordo, desde que tenham obtido a
residência temporária.
Logo, a conclusão é inelutável: tendo este direito
inspirado a disposição da IN/DRNC 108/08, a distinção nela prevista se
estende – nas mesmas condições previstas para os cidadãos argentinos – aos
nacionais dos demais países integrantes do Mercosul, da Bolívia e do Chile.
Finalmente, há ainda uma última questão: assente a
possibilidade de que os nacionais dos países citados, uma vez tendo obtido
residência temporária, exerçam a administração de sociedades empresárias
registradas no Brasil, pode-se também permitir-lhes o registro de firmas
individuais?
Também aqui é positiva a resposta – conclusão, de resto,
rigorosamente lógica.
Se a distinção prevista na IN/DNRC 108/08 é inspirada no
“direito a exercer qualquer atividade, tanto por conta própria, como por conta
de terceiros, nas mesmas condições que os nacionais do país de recepção”,
então é evidente que tal distinção se estende ao registro de firmas individuais;
afinal, diante do reconhecimento daquele direito, não haveria sentido em
permitir aos nacionais dos países mencionados exercer a administração de
sociedades e, ao mesmo tempo, vedar-lhes o registro de firma individual. A
restrição da IN/DNRC 76/98, não por acaso, abarca ambas as hipóteses,
supondo em ambas um mesmo traço distintivo: o poder de direção do
empreendimento, seja individual ou coletivo. Se tais restrições atendem a uma
mesmo função teleológica, não haveria sentido em excepcionar apenas uma
delas: ou ambas o são, ou nenhuma.
Ante o exposto, entende esta procuradoria que a distinção
prevista na IN 108/08 estende-se aos nacionais de todos os países signatários
do “ACORDO SOBRE RESIDÊNCIA PARA NACIONAIS”, incorporado ao
ordenamento brasileiro pelos Decretos 6975/09 e 6964/09, desde que
observadas as condições previstas, especialmente as concernentes à obtenção
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de residência temporária; entende também que tal distinção se aplica à
hipótese de registro de firma individual.
Florianópolis, 21 de janeiro de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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