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(74/2015-E) 

H CONSULTA - REGISTRO NA JUCESP DE 

| § TRANSFORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE 

_j g?o ENSINO SUPERIOR EM SOCIEDADE -

O S i VIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO EXPRESSADO 
O 

NO PROCESSO CG 226/2007 - OBSERVÂNCIA 

DA EXCEÇÃO, TODAVIA, CONTIDA NOART 13 

DA LEI 11.096/95. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, 

Trata-se de consulta feita pelo Senhor Procurador do 

Estado Chefe da Procuradoria da JUCESP em razão de terem sido feitos dois 

pedidos de arquivamento, na Junta Comercial, de atos de transformação de 

associação para sociedade limitada. Os dois casos envolvem instituições de 

ensino. Alega que a transformação importaria dúplice registro, um na Junta e um 

no Cartório de Registro Civil. Questiona como poderia a JUCESP negar o 

registro dos atos, se já houve os respectivos registros no Cartório de Registro 

Civil de origem. 

Manifestou-se o IRTDPJ-SP (fls. 105 e seguintes). 

É o relatório. 

OPINO. / 
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A rigor, o instituto da transformação só se opera entre 

sociedades, pessoas jurídicas da mesma natureza. Não entre associações e 

sociedades. 

Nesse sentido, o parecer elaborado pelo então Juiz 

Assessor da Corregedoria Álvaro Luiz Valery Mirra e aprovado pelo Corregedor 

Geral Des. Gilberto Passos de Freitas, no processo CG 226/2007: 

Com efeito, a Recorrente é pessoa jurídica 
constituída na modalidade de sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada (fls. 15 a 20), estando 
registrada sob n° 150.801 no Io Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas desta Capital, e pretende a 
averbação, nessa mesma serventia, de alterações em 
estatuto e contrato sociais, por meio das quais se 
aperfeiçoou sua incorporação pelo Instituto Renovo, 
associação civil registrada no 3o Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, igualmente desta Capital. 

Desde logo, cabe ressaltar a impropriedade do 
requerimento da Recorrente de averbação da 
incorporação no Io Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, onde se encontra o seu registro, pois, na 
condição de sociedade incorporada, o que se 
admitiria é apenas a averbação da sua extinção, nos 
termos do art. 1.118 do Código Civil. A rigor, 
inclusive, essa averbação da extinção deveria se dar 
pela incorporadora e não pela ora Recorrente, a qual 
já estaria, segundo seu próprio entendimento, extinta. 

Quanto à incorporação propriamente dita, tem-se que 
a sua averbação deveria ser requerida, uma vez mais, 
pela entidade incorporadora - Instituto Renovo - e 
junto ao 3o Oficial de Registro Civil de Pessoas^ 
Jurídicas, onde registrado o estatuto desta última, o 
que não se deu. í^L___^ 
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Aliás, a bem dizer, não se poderia sequer proceder à 
averbação da extinção da sociedade incorporada, no 
Io Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sem que 
concomitante ou previamente se desse a averbação da 
incorporação, no 3 o Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas. 

De toda sorte, ainda que assim não se entendesse, 
caberia mencionar, na esteira da respeitável decisão 
proferida pela Meritíssima Juíza Corregedora 
Permanente, a inadequação da certidão positiva com 
efeitos negativos do INSS trazida pela Recorrente. 

De fato, se, como visto, no Io Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas o ato passível de averbação seria 
tão-só o da extinção da sociedade incorporada, não 
apareceria como adequada a certidão emitida para 
fins de "registro ou arquivamento, no órgão próprio, 
de ato relativo a redução de capital social e a 
transferência de controle de cotas de sociedades de 
responsabilidade limitada, e a cisão parcial ou a 
transformação de entidade ou de sociedade comercial 
ou civil" (fls. 52). Diversamente, seria imprescindível 
a obtenção de outro modelo de certidão, concernente 
ao "registro ou arquivamento, em órgão próprio, de 
ato relativo à baixa de firma individual, à cisão total 
ou extinção de entidade ou de sociedade comercial ou 
civil", como esclarecido pelo próprio INSS (fls. 186). 

A evidência, todas essas circunstâncias, acima 
discriminadas, já seriam suficientes, na espécie, para 
inviabilizar a prática dos atos pretendidos pela 
Recorrente. 

Mas não é só. 

Não há como ignorar, na hipótese presente, que a 
Recorrente pretende obter a averbação de atos de sua 
incorporação, como pessoa jurídica constituída sob a 
forma de sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada, por outra pessoa jurídica, constituída sob a 
forma de associação civil. Ou seja: trata-se de 
operação de incorporação realizada por uma 
associação civil relativamente a uma sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada, com extinção-

v 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Proc.n." 2014/00148970 

desta última e incorporação do património respectivo 
por aquela primeira. 

Contudo, tal não se apresenta possível, pesem embora 
os argumentos expendidos pela Recorrente. 

Isso porque, como sabido, as associações civis se 
formam pela reunião de pessoas, físicas ou jurídicas, 
com objetivos não económicos, inexistindo, entre os 
associados, obrigações recíprocas (art. 53 do Código 
Civil). Já as sociedades - sejam elas empresárias ou 
não - constituem-se de pessoas que somam esforços 
ou recursos para atingir objetivos de natureza 
económica, partilhando entre si os resultados (art. 
981 do Código Civil). Assim, enquanto nas 
sociedades se verificam o desempenho de atividade 
económica e a distribuição de lucros entre os sócios, 
nas associações tal não ocorre, não se buscando fins 
lucrativos e nem havendo entre os associados partilha 
e distribuição de eventual superavit. 

Pertinente invocar, neste passo, a doutrina de 
Marcelo Fortes Barbosa Filho sobre o tema: 

"(...) tanto uma sociedade não-empresária quanto 
uma sociedade empresária obtêm uma remuneração 
pelo implemento de sua atividade-fim e buscam 
auferir lucros, a serem distribuídos, de conformidade 
com o disposto em seus atos constitutivos, entre os 
sócios. A distribuição de lucros constitui o elemento 
distintivo entre a sociedade e a associação, visto que, 
nesta última, mesmo obtida uma remuneração pelo 
exercício da atividade-fim e auferido superavit, este 
não será compartilhado e distribuído entre os 
associados, mas reinvestido. As associações 
empreendem atividades não destinadas a 
proporcionar interesse económico aos associados, 
buscando atingir finalidades de ordem moral." (In: 
PELLJSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado -
doutrina e jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 
2007, p. 823, comentário ao art. 982). 

Como se pode perceber, está-se diante de pessoas 
jurídicas de natureza completamente diversa, uma, q^ 
sociedade, voltada a atividade eminentemente 
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económica, com distribuição de lucros entre os 
sócios, e a outra, a associação, sem fins económicos, 
de ordem eminentemente moral, que não partilha ou 
distribui eventual remuneração ou superavit entre os 
associados. 

A hipótese ora em discussão, portanto, não cuida de 
mutações realizadas em pessoas jurídicas de mesma 
natureza, como uma sociedade incorporando outra 
sociedade, ou uma associação incorporando outra 
associação, o que se admite, à luz do disposto no art. 
1.116 do CC, relativamente às sociedades, e nos 
termos do art. 2.033 do CC, segundo se pode deduzir, 
no tocante às associações. O que houve, efetivamente, 
foi a incorporação de uma sociedade por uma 
associação, operação não prevista expressamente na 
lei e que deve ser tida como incompatível com os 
regimes jurídicos totalmente diversos de ambas. 

Nesse sentido, pertinente o questionamento feito pelo 
Oficial Registrador, secundado pelo Ministério 
Público em ambas as instâncias, quanto à legalidade 
da operação de incorporação que se pretende ver 
averbada, matéria que se situa dentro de sua 
atividade típica e precípua de qualificação registrai, 
para admissão ou não do ingresso do título 
apresentado no registro. 

Dessa forma, não há como negar que, qualquer que 
seja o ângulo pelo qual se pretenda analisar as 
questões suscitadas, deve-se ter como correta a 
recusa do Oficial no tocante às averbações 
pretendidas pela Recorrente. 

Assim, a princípio, o Serviço de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas não deveria mesmo ter registrado os atos de transformação 

mencionados na consulta. 
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Entretanto, como pontuado pelo IRTDPJ-SP, a Lei 

11.096/2005 estabelece exceção no sentido de permitir, em seu art. 13°, a 

transformação no caso de associações de ensino superior ligadas ao PROUNI: 

As pessoas jurídicas de direito privado, 

mantenedoras de instituições de ensino superior, sem 

fins lucrativos, que adotarem as regras de seleção de 

estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei 

e que estejam no gozo da isenção da contribuição 

para a seguridade social de que trata o § 7o do art. 

195 da Constituição Federal, que optarem, a partir 

da data de publicação desta Lei, por transformar sua 

natureza jurídica em sociedade de fins económicos, 

na forma facultada pelo art. 7°-A da Lei n° 9.131, de 

24 de novembro de 1995, passarão a pagar a quota 

patronal para a previdência social de forma gradual, 

durante o prazo de 5 (cinco) anos, na razão de 20% 

(vinte por cento) do valor devido a cada ano, 

cumulativamente, até atingir o valor integral das 

contribuições devidas. 

A própria Procuradoria da JUCESP já reviu a questão 

nesse sentido, por meio do seu parecer n° 96/2015, de fevereiro, que não está em 

desacordo com o entendimento da CGJ e no qual inclusive se mencionou decisão 

proferida pela MM Juíza Corregedora Permanente dos Registros Civis de 

Pessoas Jurídicas da Capital, Dra. Tânia Mara Ahualli. 
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Assim, o parecer que submeto à elevada apreciação 

de Vossa Excelência é no sentido de que se mantém hígido o entendimento 

consagrado no Processo CG 226/2007, observando-se, contudo, a exceção 

permitida pelo art. 13 da Lei 11.096 de 2005. 

Sub censura. 

São Paulo, 18 de março de 2015. 

Gabriel Pires de (£ampos!§orinani 

Juiz Assessor da Corregedoria 
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CONCLUSÃO 

Em 3o de -WXXJCCÔ de 2015, faço estes autos 

conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

HAMILTON ELLIOT AKEL, DD. Corregedor 

Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Eu, - 'yjpfuii-V^ (Rosa Maia), subscrevi. 

Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor da 

Corregedoria e por seus fundamentos, que adoto, determino que se 

comunique ao consulente, com cópia. 

0 MAR 2015 

IOT AKEL 

ral da Justiça 


