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Sociedades
estrangeiras
no Mercosul
Q Direito Internacional tem um grande desafio: re-

solver o conflito de leis quanto à constituição de
empresas no exterior. No Mercosul, tanto a Argen-
tina como o Brasil escolheram o mesmo critério

para a solução do conflito de leis envolvendo a criação de
sociedades estrangeiras: utiliza-se a lei do local da cons-
tituição da empresa para regular o conteúdo de seu con-
trato ou estatuto social.

Embora na prática não pareça, a lei brasileira torna mais
simples a atuação de sociedades estrangeiras no Brasil do
que a lei Argentina. O Decreto n.° 3.444, de 2000, vai dele-
gar competência ao Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior para autorizar o funcionamen-
to no Brasil de empresa ou sociedade estrangeira, obser-
vando-se, ainda, o Código Civil. A Argentina, por sua vez,
vai reger as sociedades estrangeiras na Lei n.° 19.550. Con-
siderando as lacunas dessa lei, será a jurisprudência que irá
definir os critérios para a formação e o funcionamento das
empresas estrangeiras. Um caso bastante conhecido foi Vel-
sicol Chemical Corporation vs. Gylor S.A. No julgamento,
ficou determinado que a sociedade estrangeira deveria, an-
tes de se estabelecer na Argentina, validar seus atos consti-
tutivos no órgão de registro de empresas argentino.

É claro que depender apenas da jurisprudência pode
resultar na falta de segurança jurídica, ainda mais ante a
iminente liberalização do setor de serviços no Mercosul, o
que dará maior mobilidade às empresas, que poderão ope-
rar livres de restrições em todos os
mercados da união aduaneira.

A segurança
jurídica que
se persegue
passa pela
uniformização
das regras
do Direito
Internacional

A liberalização dispensa-
rá as prestadoras de servi-
ços de terem um sócio local
caso queiram operar fora de
seu país, o que representa
um entrave. Serão estes os
setores beneficiados: teleco-
municações, serviços jurí-
dicos, recursos humanos,
turismo, esportivos e re-
creativos, transportes ter-
restres e por dutos.

A segurança jurídica
que se persegue passa pela

uniformização das
regras de Direito
Internacional, ain-
da mais quando o
assunto for a prote-
ção de investimen-
tos e o cumprimen-
to de contratos.

Essa uniformi-
zação almeja deses-
timular o fórum
shopping, aqui de-
finido como a esco-
lha pelas partes do
local de julgamen-
to mais favorável
para dirimir confli-
tos, como, por
exemplo, aqueles
que normalmente
surgem nas rela-

ções entre as empresas transnacionais e seus acionistas.
Em suma, a América Latina necessita de organiza-

ções fortes e sérias, sejam de natureza intergovernamen-
tal, seja privada, tudo no desiderato de atrair novos in-
vestimentos para o setor produtivo, pois, do contrário, ja-
mais conseguirá sair da estagnação econômica que asso-
la muitos de seus países há várias décadas.
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