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Salvador, 23 de julho de 2015. 

Of. nº 12/2015 – NUTS 

A Sua Excelência a Senhora 

MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA PASSOS DE MACEDO 

Digníssima Coordenadora do CAOCIFE 

Nesta  

Ref.: Of. nº 102/2015-10°DICCOR/BA-VCGPV, de 30/06/2015 

          Inquérito Civil nº 1.14.000.001434/2008-41 

Senhora Coordenadora,  

Em face dos termos do ofício em referência, subscrito por Sua Excelência, a 

Senhora Vanessa Gomes Previtera, Procuradora da República, registrado no SIMP sob o nº 

003.0.130380/2015, e recebido neste Núcleo do Terceiro Setor – NUTS no dia 17/07/2015, 

esta Coordenação vem esclarecer o seguinte:  

1 – Existência de procedimentos da Fundação Instituto de Hospitalidade 

Esta Coordenação informou à Procuradora da República, mediante o ofício nº 

13/2014 – NUTS, datado de 28/10/2014, ao qual foi anexada certidão emitida pelo Setor de 

Apoio Técnico e Administrativo, não haver registro de procedimento referente ao Instituto 

de Hospitalidade – IH neste Núcleo. 

Trata-se de informação equivocada, resultante da busca nos registros do NUTS 

pela denominação XXX.  

Mais recentemente, porém, efetuando nova busca, desta feita pela denominação 

FUNDAÇÃO XXX, foram localizados dois procedimentos: o primeiro, registrado no 

SIMP sob o nº 003.1.114082/2005 e internamente sob o nº 02/2005, refere-se ao 

procedimento de constituição daquela Fundação, iniciado em 22/12/2005 e concluído na 

mesma data, conforme parecer de fls. 22/23, da lavra do ilustre Colega José Ferreira de 

Souza Filho (cópia anexa); o segundo, registrado no SIMP sob o nº 003.0.55695/2010 e 

internamente sob o nº 15/2010, refere-se à aprovação da ata da Reunião Ordinária do 

Conselho de Governo (sic) da Fundação Instituto de Hospitalidade, realizada no dia 

30/03/2010, procedimento iniciado em 09/04/2010 e concluído em 26/11/2010. 

Esclareça-se que na ata em apreço consta o item IV – aprovação do 

encerramento das atividades do Instituto [vale dizer: da Fundação], com a extinção da 

pessoa jurídica.  

Sobre esse tema, veja-se o parecer datado de 26/11/2010 também subscrito pelo 

mesmo Colega (cópia anexa), do qual vale a transcrição dos dois últimos parágrafos: 

Do parecer supramencionado [refere-se ao parecer contábil] denota-se que 

a Fundação Instituto de Hospitalidade agiu com lisura durante os 

exercícios contábeis já mencionados, assim, esta Promotoria de Justiça 
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de Fundações aprova, sem ressalva, as contas dos exercícios de 2005 a 

2010 trazidas à baile por esta Entidade, quantos aos aspectos contábeis, 

formais e técnicos. 

Ademais, quanto ao pedido de extinção da Fundação em epígrafe, esta 

Promotoria, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 

cumprimento das determinações legais pela Entidade, acolhe o pedido de 

extinção da Fundação Instituto de Hospitalidade, a fim de que seja 

averbada no respectivo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

desta Comarca. (negritos no original) 

2 – Impossibilidade jurídica de transformação de associação em fundação 

Quanto à questão da transformação da natureza jurídica de uma associação em 

fundação de direito privado, a despeito do ocorrido com o Instituto de Hospitalidade, 

transformado em Fundação XXX, esta Coordenação continua sustentando a 

impossibilidade jurídica da transformação, que, aliás, não encontra amparo em qualquer 

dispositivo do Código Civil, senão vejamos. 

Na ata da reunião realizada no dia 25/06/2005 em que foi deliberada a 

transformação foram citados alguns artigos do Código Civil que supostamente chancelariam 

tal ato. Ei-los um por um: 

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a 

autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de 

liquidação, até que esta se conclua. 

............................................................................................................... 

§ 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que 

couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. 

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura 

pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim 

a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. 

Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação 

da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e 

inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. 

Art. 1.114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, 

salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá 

retirar-se da sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato 

social, o disposto no art. 1.031. 

Recorde-se que os dois últimos artigos do Código Civil abrem o CAPÍTULO X 

– Da Transformação, da Incorporação, da Fusão e da Cisão das Sociedades, e no entender 

desta Promotoria de Justiça, aplicam-se exclusivamente às pessoas jurídicas de direito 

privado de fins lucrativos (art. 44, II, do Código Civil). Ademais, o mesmo Código prevê 

expressamente que as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente 

às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código (art. 44, § 2º). Nada 

prevê, porém, quanto à aplicação subsidiária ou extensiva das disposições concernentes às 

sociedades – reunião de pessoas que, ao celebrarem contrato de sociedade, reciprocamente 

se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a 

partilha, entre si, dos resultados (art. 981, caput, do Código Civil) – às fundações. 
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Conclui-se, por conseguinte, que os dispositivos legais mencionados na referida Ata 

não autorizam, de modo algum, a pretendida transformação. 

A propósito da possibilidade dessa transformação, transcreve-se abaixo lição 

colhida na festejada obra Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, da 

autoria de JOSÉ EDUARDO SABO PAES, 8ª ed., 2013, p. 460: 

Pode-se conceituar transformação como um meio mediante qual uma 

pessoa jurídica passa de uma espécie a outra independentemente de 

dissolução e liquidação, ou seja, muda de enquadramento dentro do rol de 

pessoas jurídicas estabelecido no art. 44 do Código Civil (incisos I a VI). 

O art. 220 da Lei nº 6.404/1976 traz a seguinte definição: 

“A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, 

independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro”. 

Requisito básico da transformação é o consentimento unânime dos sócios 

ou acionistas, salvo se esta, a transformação, estiver expressamente 

prevista no Estatuto ou Contrato Social. 

Assim, plenamente viável a transformação de uma sociedade limitada em 

uma sociedade anônima, sendo tal operação recorrente no mundo do 

Direito Comercial. Imprópria, todavia, a transformação de uma 

fundação em uma associação. Tal proibição se deve à natureza 

jurídica dessas entidades. Enquanto uma é a personificação jurídica 

de um patrimônio, a outra decorre de uma associação de pessoas em 

busca de finalidades comuns, ambas sem fins lucrativos. (destaques 

introduzidos pelo subscritor do presente ofício)  

3 – Medidas cabíveis 

A douta Procuradora da República no ofício encaminhado ao CAOCIFE chega a 

cogitar de possíveis “medidas que entender cabíveis”. 

Data venia, Sra. Coordenadora, em face do parecer exarado em 26/11/2010, que 

acolheu o pedido de extinção da Fundação Instituto de Hospitalidade, cuja constituição 

ocorrera em 13/01/2006, esta Promotoria de Justiça, apesar de seu posicionamento 

frontalmente contrário à transformação operada, entende ser incabível qualquer providência 

no âmbito deste órgão do Ministério Público do Estado da Bahia, até porque, como dispõe o 

art. 51 do Código Civil, nos casos de dissolução da pessoa jurídica, ela subsistirá para os 

fins de liquidação, até que esta se conclua.     

Atenciosamente, 

                                                     LUIZ EUGÊNIO FONSECA MIRANDA 

                                                                Promotor de Justiça 

                                                                      Coordenador   


