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Por que as sociedades escolhem delaware

iNTroduÇÃo
 Eu sou freqüentemente perguntado por qual motivo tantas sociedades 
são formadas em Delaware. Por qual razão realmente? É evidente que 
Delaware continua sendo um Estado privilegiado para constituição de 
sociedades para empreendimentos norte americanos. Delaware tem sido 
lugar de destaque para constituição de sociedades desde o início do século 
vinte, e tais constituições, complementadas pelo crescimento do número de 
“entidades alternativas”, como limited liability companies (“sociedades de 
responsabilidade limitada”, limited partnerships (“sociedades limitadas”) 
e statutory trusts (“agente fiduciário”), continuam a crescer de forma 
inteligente. Cerca de um milhão de entidades empresariais possuem em 
Delaware seu domicílio legal. Além disso, embora o número total de 
sociedades organizadas em Delaware seja significativo, mais significativo 
ainda é o fato de que muitas sociedades grandes e importantes são 
constituídas em Delaware. Das sociedades que compõem a lista da 
Fortune 500, mais da metade foram constituídas em Delaware. Não é à 
toa que Delaware se tornou praticamente uma marca para o “negócio” de 
servir como domicílio oficial para as sociedades.

 Então qual é a fonte do prestígio de Delaware – até mesmo sua reputação? 
Por que as empresas escolhem Delaware? Acho que a resposta não é por 
uma razão, mais por uma série delas. Isso inclui a Lei Geral Societária 
de Delaware, uma das leis das sociedades mais avançadas e flexíveis no 
país. Isso inclui os tribunais de Delaware e, em especial, o Tribunal de 
Chancelaria, o altamente respeitado Tribunal Societário de Delaware. 
Isso inclui o legislativo estadual, que leva a sério o seu papel em manter 
a legislação societária e outras leis empresariais atualizadas. Isso inclui o 
secretário de gabinete de Estado, que pensa e age muito mais como uma das 
empresas que administra do que como uma burocracia governamental.

 Existem outros, menos palpáveis, fatores que se incluem na mistura 
que faz Delaware atraente para sociedades e outras formas de negócios. 
Tem o fato de Delaware ser um Estado pequeno, cuja população é 
geralmente a favor dos negócios. A população de Delaware está ciente de 
que os rendimentos recebidos dos tributos sobre as sociedades (franchise 
taxes) é uma parte importante do orçamento do Estado e os escritórios de 
advocacia de Delaware especializados em direito empresariam empregam 
um número significativo de pessoas. Como resultado, os cidadãos de 
Delaware apóiam o legislador em manter a legislação empresarial de 
Delaware extremamente atualizada e desenvolvida. Esse é o fato pelo qual os 
advogados de todo o país sentem-se confortáveis com a legislação societária 
de Delaware. Muitos advogados aprenderam a legislação de Delaware na 
faculdade. Os casos de Delaware são estudados em quase todos os cursos 
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de societário; por isso, advogados norte-americanos geralmente estão muito 
bem familiarizados com o direito empresarial de Delaware. Ele fornece uma 
linguagem clara para os advogados e uma credibilidade instantânea, o que 
facilita as transações empresarias. Talvez o elemento mais importante seja 
também o mais difícil de articular. É a história e a tradição que rodeiam a 
legislação de Delaware e, em particular, o Tribunal da Chancelaria, que 
utiliza a lei com uma previsibilidade e respeito incomparáveis. Um professor 
de direito amigo meu uma vez foi perguntado sobre o mérito da criação 
de uma legislação societária nacional. Ele respondeu: “Nós já temos uma 
legislação societária nacional. É a chamada lei societária de Delaware”. Ele 
quis dizer, é claro, não apenas a legislação, mas o desenvolvimento caso a 
caso de uma lei comum (common law) das sociedades, que é amplamente 
aceita como direito societário americano.

 Cada um desses elementos contribui para o apelo especial de Delaware 
como domicílio legal para entidades empresarias. O que se segue descreve 
seus atributos individuais e como eles interagem uns com os outros para 
formar o pacote que faz Delaware tão atraente.

o sTaTuTo
 A Lei Geral Societária de Delaware é, em certo sentido, o menor dos 
motivos dentre os quais se recomenda a constituição de sociedades em 
Delaware. Isso porque, ela é a mais facilmente copiável. Com efeito, partes 
da Lei Geral Societária - em alguns casos, quase toda a lei – são copiadas 
por outra jurisdição. Mas, enquanto a lei pode ser copiada, o processo 
e a filosofia que resultam na legislação são uma questão diferente. Pelo 
projeto, a lei geral societária de Delaware é uma coisa dinâmica. Embora 
a legislação societária moderna de Delaware tenha suas origens na última 
década do século XIX, ao longo dos anos tem sido constantemente revisada 
e aperfeiçoada.

 A legislação propriamente dita pretende permitir que as sociedades 
e seus acionistas tenham o máximo de f lexibilidade para controlar seus 
negócios. Como tal, não pretende ser um código de conduta. Na verdade, 
é escrito com uma tendência contrária à regulamentação. Quando 
comparado com algumas leis sobre as sociedades onde os autores tenham 
tentado regular todas as nuances de comportamento empresarial ou lidar 
com todas as eventualidades possíveis, a legislação de Delaware tem uma 
grande vantagem. Todo o esforço é feito para simplificar a elaboração e 
para evitar a complexidade.

 Por outro lado, a legislação tem muitos dispositivos tratando sobre 
problemas práticos que poderiam prejudicar o planejamento do negócio. 
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Por exemplo, a Lei Geral Societária de Delaware direcionou no sentido 
de permitir aos acionistas limitar a responsabilidade dos diretores pela 
linguagem adequada nos contratos comerciais. Este dispositivo foi uma 
resposta direta aos problemas relacionados com o alto custo do seguro de 
responsabilidade civil para diretores e que ameaçava privar as sociedades 
de manter dirigentes capazes. Na mesma linha, a legislação também inclui 
dispositivos autorizando as sociedades a indenizar conselheiros, diretores 
e funcionários, o que têm sido amplamente copiado em outros lugares.

 Em um nível mais mundano, a lei geral societária inclui um número de 
dispositivos destinados a tornar o funcionamento interno das sociedades 
mais tranqüilo. Por exemplo, as comissões do conselho de administração 
podem ter membros suplentes, para que as comissões possam continuar a 
funcionar mesmo com um membro ausente ou desqualificado. Certificados 
de correção podem ser preenchidos pelo Secretário de Estado para corrigir 
documentos societários, onde um erro evidente tenha ocorrido. Um 
procedimento simplificado é incluído para sociedades e outras entidades 
empresariais para mudar sua forma para uma limited liability companies 
(“sociedades de responsabilidade limitada”, limited partnerships 
(“sociedades limitadas”) ou statutory trusts (“agente fiduciário”).

 A existência de dispositivos como esses é um benefício colateral 
interessante do sucesso de Delaware como o domicílio de sociedades. 
Porque há tantas sociedades em Delaware, seus gestores e consultores 
são suscetíveis a identificar problemas de negócios e potenciais problemas 
antes que eles sejam vistos em outros lugares. As linhas abertas de 
comunicação com os advogados de Delaware e do legislador de Delaware, 
descrito abaixo, torna mais fácil a resolução destes problemas rapidamente 
e de maneira sofisticada. Desta forma, a lei geral societária de Delaware é 
a beneficiária das sinergias que resultam de sua própria aceitação ampla.

 Os dispositivos da legislação de Delaware, prevendo a organização 
de um negócio não como uma sociedade, mas como uma das “entidades 
alternativas” acima descritas deram um maior apelo à Delaware como um 
local formal e legal para as organizações empresariais. Alguns gerentes e 
empreendedores descobriram que, apesar da considerável f lexibilidade na 
forma corporativa, as suas necessidades são melhor atendidas por conduzir 
o negócio sob a forma de limited liability companies (“sociedades de 
responsabilidade limitada”), limited partnerships (“sociedades limitadas”) 
ou statutory trusts (“agente fiduciário”). Todos esses mais ou menos 
especializados formatos para a realização de negócios estão disponíveis 
na legislação de Delaware. O formato de “sociedades de responsabilidade 
limitada”, em particular, mostrou-se muito atraente por causa da ausência 
de formalidades que ele oferece e o tratamento fiscal favorável.
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o leGislador
 O fato do legislador de Delaware dar tamanha prioridade às questões 
de direito societário e poder trazer conhecimento real para tais assuntos 
também é um ingrediente importante do pacote que incentiva a constituição 
de empresas em Delaware.

 A lei geral societária de Delaware é a grande beneficiada de um pacto 
não escrito entre a ordem dos advogados e o legislativo estadual. Em 
linhas gerais, estes termos reconhecem que o legislador irá recorrer aos 
conhecimentos da divisão de direito societário da Ordem dos Advogados 
de Delaware para recomendar, revisar e redigir quase todas as emendas á 
legislação. Entende-se que a ordem é obrigada a deixar para trás os interesses 
individuais, ao propor legislação societária, para apresentar questões de 
forma justa e imparcial, e sempre lidar abertamente com o legislador, 
em questões envolvendo a legislação societária. Este entendimento é 
enormemente ajudado pelo fato de Delaware ser um estado tão pequeno. 
A velha máxima de que a palavra de um homem é a sua garantia funciona 
melhor em um ambiente onde as pessoas envolvidas interagem com 
regularidade. Devido a este acordo, o legislador de Delaware, no exercício 
de sua função legislativa, é capaz de utilizar a sofisticação das pessoas que 
lidam com questões societárias em um nível diário e, através dele, fazer 
com que a ordem de advogados em todo o país regularmente repasse idéias 
e sugestões construtivas para Delaware.

 Como resultado de sua longa experiência com questões de direito 
societário, bem como a importância desses elementos para Delaware, o 
legislador tem desenvolvido uma filosofia que enfatiza a estabilidade da lei 
geral societária de Delaware. O princípio orientador subjacente à legislação 
relativa às empresas em Delaware é o equilíbrio da lei. Sabiamente, o 
legislador entendeu que, a longo prazo, a melhor lei sobre as sociedades 
é aquela que se tem o respeito de todos os eleitores a que as sociedades 
servem, e apelos a curto prazo para um grupo ou outro, inevitavelmente, 
levam ao desrespeito da lei e comprometem a sua viabilidade a longo prazo. 
Além disso, o fato de que tantas sociedades são constituídas em Delaware 
significa que nenhuma sociedade ou grupo pequeno de sociedades é capaz 
de influenciar indevidamente o desenvolvimento do direito das sociedades, 
aumentando ainda mais a sua estabilidade.

 Nisso, com certeza, o legislador de Delaware está servindo aos 
melhores interesses do Estado. O legislador, e as pessoas de Delaware, 
geralmente, têm orgulho na reputação nacional da legislação societária 
de Delaware. Como qualquer outra coisa, as pessoas prestam atenção ao 
que é importante para elas. A lei geral societária de Delaware é um ponto 
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de alta prioridade para os representantes eleitos de Delaware. Assim, o 
legislador de Delaware é outra parte importante no rol das razões que 
fazem de Delaware o Estado privilegiado para constituição de empresas.

os TriBuNais
 Muitos advogados experientes acreditam que o principal motivo para 
recomendar a seus clientes que constituam empresas em Delaware é o 
fato de que os tribunais de Delaware e a jurisprudência que os tribunais 
desenvolveram. Eles apontam em particular para a importância e reputação 
nacional do Tribunal de Chancelaria.

 O Tribunal de Chancelaria de Delaware foi fundado em 1792. A 
origem dos tribunais de chancelaria em separado para lidar com questões 
societárias, distintas da matéria de direito, vai muito mais longe, aos 
tribunais eclesiásticos de Norman Inglaterra. As razões pelas quais foi 
criado um tribunal societário separado em Delaware são obscuras. O fato 
importante é que os casos envolvendo questões de direito das sociedades 
passaram a ser concentrados em um tribunal independente em Delaware, 
onde não havia jurados, e onde juízes eram chamados, em uma base 
regular, para explicar as razões das suas decisões em pareceres escritos. 
Com o tempo, este órgão com direito de decisão, bem como a reputação 
como especialista em questões societárias, que se seguiu, provocou cada 
vez mais com que questões empresariais de outras jurisdições fossem 
centralizadas no Tribunal de Chancelaria. Com efeito, o mesmo tipo 
de simbiose aconteceu - e continua acontecendo - no sistema judicial 
no desenvolvimento da legislação societária. O Tribunal de Chancelaria 
desenvolveu expertise em matéria de direito das sociedades. Essa reputação 
levou, por sua vez, ao aumento de número de casos levados ao Tribunal, e, 
ao longo do tempo, mais expertise.

 A reputação e importância do Tribunal de Chancelaria também 
aumentou de maneiras mais sutis. Em particular, permitiu ao Tribunal atrair 
alguns dos melhores advogados para Delaware para servir de julgadores e 
julgadores suplentes. As recompensas são medidas em termos de respeito 
pela ordem dos advogados, não apenas em Delaware, mas em toda a nação.

 É um dos grandes prazeres dos advogados de Delaware desfrutar da 
admiração que os outros sentem pelo Tribunal de Chancelaria. Isto é 
particularmente verdadeiro quando um deles tem o prazer de acompanhar 
advogados de outros Estados fazendo sua primeira aparição no Tribunal de 
Chancelaria. Rodeados por retratos de julgadores passados, os advogados 
apresentam seus argumentos numa sala de pequena dimensão, onde a 
atmosfera se presta a um debate construtivo. Independente de ganhar ou 
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perder, os advogados ficam impressionados com o quão bem preparados 
os juízes são, a familiaridade que possuem com transações empresariais 
complexas, o funcionamento interno das sociedades, e o respeito com o 
qual ambos os lados são tratados.

 Se alguém duvida da especial qualidade do Tribunal de Chancelaria, 
eu gostaria que a pessoa tivesse visto a celebração do aniversário de 
200 (duzentos) anos do Tribunal. Após um dia de palestras e outras 
atividades na capital do Estado, em Dover, incluindo a reconstituição dos 
primeiros casos do Tribunal de Chancelaria no salão original “Green”, um 
charmoso jantar formal foi realizado no salão dourado do Hotel du Pont 
em Wilmington. O salão estava lotado. Palestrantes contaram a história 
do Tribunal com orgulho. Alguns falaram de julgadores antigos como 
William Killen (1793-1801), e Nicholas Ridgely (1801-1830), de maneira 
intensa, como se fossem velhos amigos ou venerados professores, ainda 
vivos, que tinham acabado de sair da sala.

 O ex-presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, William 
Rehnquist, resumiu a condição única do Tribunal e os motivos para 
tanto. Primeiro, ele chamou a atenção para o fato de que, porque o 
Tribunal de Chancelaria, por origem, não tem jurisdição sobre casos de 
responsabilidade civil e penal - matérias que criam enormes entraves em 
outros sistemas jurídicos - é capaz de processar o contencioso societário de 
forma rápida e eficaz. Posteriormente ele prosseguiu dizendo:

“Os advogados de direito societário em todo os Estados Unidos 
elogiaram a expertise do Tribunal de Chancelaria, salientando que 
desde a virada do século, ele proferiu milhares de opiniões interpretando 
praticamente todos os dispositivos da legislação societária de Delaware. 
Nenhuma outra corte estadual pode fazer uma afirmação dessas. Como 
um estudioso observou: “as economias de escala, criadas pelo grande 
volume de litígios societários em Delaware, contribuíram para um 
sistema judiciário e uma ordem de advogados eficiente e especializada”.

“Talvez ainda mais importante, profissionais reconhecem que, ‘ fora o 
processo de aquisição ... a maioria das sociedades de Delaware não se 
encontram em litígio. O processo decisório nos casos litigiosos aperfeiçoou 
a lei, com a qual os planejadores de negócios podem geralmente ordenar 
seus negócios a fim de evitar processos judiciais’. Este reconhecimento 
confere ao Tribunal de Chancelaria uma das mais elevadas formas de 
estima que o Judiciário pode receber. Como uma vez concluiu-se, “tempo 
é o melhor teste de uma instituição e, ao longo do tempo, a legislação de 
Delaware ganhou respeito e aprovação. Tal sucesso não é dramático, mas 
o resultado de cuidadosa, conservadora e atenção de longa data”.
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 Conforme o Ministro Presidente observou, a maioria das sociedades 
de Delaware nunca se encontram envolvidas em processos judiciais 
no Tribunal de Chancelaria. Por outro lado, um advogado conhecido 
experiente adota uma abordagem prática. Ele me disse que, se sua 
sociedade vai ser processada de qualquer forma, ele agora prefere litigar 
no Tribunal de Chancelaria, onde é assegurada a igualdade de condições e 
de um juiz preparado. A história e a tradição do Tribunal de Chancelaria 
e o capital humano de seus excelentes juízes, não podem ser magicamente 
transplantadas para outras jurisdições. O Tribunal de Chancelaria é uma 
instituição única para Delaware. A sua própria existência oferece mais 
uma razão para que as empresas optem por constituírem-se em Delaware.

 Além disso, enquanto a maioria dos casos julgados pelo Tribunal de 
Chancelaria envolvendo a lei societária não são recorridos à Suprema Corte 
de Delaware, algumas das melhores decisões conhecidas sobre o direito 
societário de Delaware foram proferidas em recursos para a Suprema 
Corte de Delaware. A Suprema Corte de Delaware se tornou conhecida, 
notadamente, pela velocidade com que pode rever decisões importantes 
quando o tempo é essencial. Na verdade, não é incomum para o Supremo 
Tribunal proferir suas decisões logo após ouvir os argumentos em um 
parecer mais detalhado. Assim, Delaware oferece um sistema judicial, 
em todos os níveis, de longa experiência e o sofisticado conhecimento em 
matéria de direito societário e uma pronta disposição para lidar com essas 
questões de forma rápida, sempre que necessário.

a JurisPrudÊNcia
 A jurisprudência, criada ao longo dos anos pelo Tribunal de Chancelaria 
e pelo Supremo Tribunal de Delaware, é a prova concreta da expertise 
da legislação de Delaware. É este corpo altamente desenvolvido de 
jurisprudência, mais do que a lei, que é “A Legislação Societária de Delaware.”

 A existência deste órgão de direito tem grande vantagem prática para 
aqueles decidindo onde se constituir. Primeiro, a legislação de Delaware 
é a moeda comum das sociedades. Advogados e juízes de todos os lugares 
estão familiarizados com a legislação e respeitam isso. É o meio pelo qual, 
como o Ministro Presidente Rehnquist disse, “o sistema judiciário do 
Estado de Delaware estabeleceu sua preeminência nacional no campo do 
direito das sociedades ...”

 Devido ao escopo da Legislação Societária de Delaware e sua ampla 
aceitação como padrão, gerentes de sociedades de Delaware não precisam 
procurar outro lugar para guiarem-se na avaliação das conseqüências 
jurídicas de seus atos. Eu freqüentemente recebo ligações de advogados 
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perguntando, a título hipotético, como os tribunais de Delaware decidiriam 
uma questão específica. Eles explicam que estão a aconselhar uma sociedade 
organizada em outro Estado onde não há lei sobre o assunto ou onde a 
solidez dos precedentes existentes está em questão. Eles querem saber como 
os tribunais de Delaware decidiriam sobre o caso porque acreditam que 
os tribunais de outra jurisdição provavelmente seguiriam a legislação de 
Delaware. As sociedades de Delaware têm a vantagem de ter suas ações 
reguladas por um direito que é reconhecido e respeitado em toda parte.

 Além disso, a riqueza da lei societária de Delaware é também um 
benefício para o planejamento societário. Os executivos podem enfrentar 
problemas conhecidos. O que eles não podem lidar é com o desconhecido. A 
probabilidade de que um determinado assunto foi abordado pelos tribunais 
e que há lei sobre o assunto é maior para as sociedades de Delaware do que 
para as sociedades constituídas em outros lugares. Falando sobre a escolha 
da constituição das empresas em Delaware, Ray Garrett Jr., ex-presidente 
da Comissão de Câmbio e Títulos e Valores Mobiliários e primeiro repórter 
chefe do Instituto Americano de Direito e Governança Corporativa disse:

“Por que eles vão para Delaware? Eu não acredito que seja um mistério 
para qualquer advogado que tenha dado um pouco de atenção à questão 
da constituição das empresas. Você está preocupado com a flexibilidade, a 
estruturação do capital, e com os fins societários. O fato é que Delaware 
tem mais leis e respondeu a mais perguntas através de suas decisões. Goste 
deles ou não, é mais fácil obter uma resposta a uma pergunta ao abrigo da 
lei de Delaware do que a lei de Illinois, que tem poucos processos na área 
societária. Há também uma ausência de diversas restrições específicas 
que são mais problemáticas do que benéficas para qualquer um.”

 A presença de tribunais especialistas em lidar com problemas empresariais 
é um benefício para aqueles que formam suas sociedades em Delaware. Mas 
a existência de uma riqueza de precedentes escritos por aqueles tribunais 
pode ser ainda mais valiosa, pois, como mencionado acima, torna menos 
provável que o recurso aos tribunais sequer seja necessário.

a secreTaria de esTado
 A Divisão Societária da Secretaria de Gabinete do Estado lida com 
todos os protocolos exigidos por lei a serem feitos com o Secretário de 
Estado e mantém os registros oficiais de todas as sociedades de Delaware 
e entidades alternativas. Também é responsável pela autuação e cobrança 
de taxas de franquia empresarial (franchise taxes), registro de entidades 
empresariais estrangeiras para fazerem negócios em Delaware e, em alguns 
casos, o secretário de Estado é autorizado a aceitar atuar no processo. Em 
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suma, suas funções são como os deveres de Estado onde a maioria dos 
escritórios das empresas são organizadas e seus registros são mantidos.

 Essa descrição, é claro, soa como uma receita para uma burocracia 
típica. Mas o Secretário de Gabinete de Estado é diferente. Ele consegue 
ser um órgão estatal mais moderno e que é ao mesmo tempo amigável. 
Como resultado, o Secretário de Estado fornece um motivo totalmente 
independente para as sociedades escolherem Delaware para se constituírem.

 As razões pelas quais o secretário estadual de Delaware alcançou a 
fama e a admiração de que goza resumem-se a duas coisas - eficiência e 
atitude.

 A Divisão Societária emprega tecnologia da informação de última 
geração. Documentos apresentados perante a Secretaria de Estado são 
digitalizados em um sistema de imagem e armazenados eletronicamente. 
O site da Divisão http://corp.delaware.gov fornece acesso fácil a uma 
variedade de serviços on-line e informação, incluindo formulários e 
tabelas de honorários, informações societárias básicas no banco de dados 
da Secretaria de Estado, e o Código Online de Delaware. Agentes 
registrados que atendam às qualificações para ser agentes online podem 
ver não apenas os documentos arquivados com o secretário de Estado, mas 
também arquivar, e efetivamente imprimir ou mesmo obter cópias simples 
ou autenticadas de documentos, bem como certificados de boa reputação.

 Não apenas a Secretaria de Gabinete de Estado tem o equipamento 
para entregar serviços de qualidade, mas também está organizada para 
oferecer um serviço de qualidade com seções administrativas separadas 
para manejar habilmente pedidos básicos de clientes, matéria tributária e 
arquivamentos de entidades empresariais. Um segundo turno do pessoal 
da Divisão funciona até meia-noite, em grande parte para atender às 
solicitações de manuseio acelerada, mas também com a capacidade de 
apresentação posterior de documentos. O Secretário de Estado ainda 
oferece serviços realizáveis em uma hora, duas horas, no mesmo dia, ou 
em 24 horas para arquivamentos de questões urgentes e sensíveis ao tempo 
por uma taxa extra.

 Por causa dessas eficiências, os funcionários da Divisão sempre sabem 
o estado e a localização exata de uma solicitação de serviço e são capazes 
de garantir um serviço pontual e satisfatório. Na verdade, tenho visto 
operações estruturadas de modo a envolver entidades empresariais de 
Delaware, simplesmente, para evitar potenciais afunilamentos ministeriais 
em outras jurisdições que poderiam atrasar um fechamento importante.

 Estas realizações operacionais são impressionantes, além disso, a 
qualidade que muitos recomendam a Secretaria de Gabinete do Estado 
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de Delaware é o espírito de seu povo. Nisso, o Secretário de Estado de 
Delaware, no passado e no presente, tem construído algo verdadeiramente 
original. O pessoal da Divisão Societária pensa em seu organismo como 
um negócio. E, de fato, a divisão é a mais rara nas agências estaduais – 
aquela que dá lucro. Esta atitude empreendedora é um contraste marcante 
com a burocracia que atormenta o setor privado para lidar com o secretário 
de Estado dos outros estados. O pessoal do Secretário de Gabinete de 
Estado pensa neles mesmos como empregados de um serviço empresarial. 
Sua atitude ganhou parceiros para Delaware entre os usuários do Secretário 
de Estado do Gabinete e contribui para o sucesso de Delaware em atrair 
novas constituições de empresas.

coNclusÃo
 Por que as empresas se constituem em Delaware? Não há uma 
resposta, mais muitas. Elas incluem uma legislação societária moderna e 
reconhecida nacionalmente e uma jurisprudência bem desenvolvida que 
facilita o planejamento de negócios; o respeitado Tribunal de Chancelaria 
para lidar com questões societárias que possam surgir; um Gabinete de 
Estado eficiente e amigável; e um legislador que coloca uma alta prioridade 
em matéria de direito das sociedades e está empenhado em manter as leis 
de Delaware atuais.

 Certamente, algumas das partes do pacote que incentivam as empresas 
a se constituírem em Delaware podem ser imitadas, ou mesmo repetidas. 
Mas a maioria delas não pode. Em qualquer caso, o pacote total, e as 
sinergias que as suas diversas partes emprestam umas às outras, fazem com 
que Delaware atualmente seja o local de preferência para constituição de 
empresas.

 Também é provável que Delaware continue a gozar de sua posição 
invejável. Bayless Manning, o ex-reitor da faculdade de direito de Stanford, 
afirmou isso perfeitamente quando ele descreveu as sinergias que o levaram 
a recomendar Delaware aos seus clientes. Depois de dizer algumas coisas 
boas sobre advogados de Delaware, ele passou a dizer, em palavras o que 
descreve a atração por Delaware quase que como uma força da natureza: 
“Além disso, meu advogado de Delaware e eu teremos um corpo amplo e 
sofisticado de direito societário – doutrina caso você prefira - que pode 
solucionar qualquer problema que porventura ocorra. Nenhuma outra 
jurisdição pode fornecer tanto. E é por isso que Delaware é nacional e por 
sua própria atração gravitacional tende a atrair mais empresas a cada ano 
e, assim, reforça ainda mais sua preeminência.”
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