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Introdução
 A iniciativa pessoal que vislumbra a promoção humana de forma 
organizada, se estabelece por meio da estrutura jurídica de uma: asso-
ciação, fundação ou organização religiosa. A ausência de bens, mas a 
presença do vigor pelo empreendimento social, remete a edificação do 
projeto mediante a constituição de uma associação. Este modelo de cons-
trução também imprime a viabilidade do emprego de recursos pelos asso-
ciados para a formação do patrimônio social, sem impedimento dele ser 
integrado na qualidade de quotas/frações destinadas ao cumprimento da 
sua finalidade, nos termos do parágrafo único do artigo 56 do Código Civil. 
O contexto da fundação é diferente, não basta o vigor para empreender, 
é obrigatória a disponibilização de bens livres do instituidor para a forma-
ção do seu patrimônio social. Examinando a organização religiosa, ela 
deriva da iniciativa de qualquer crença que ostente como objetivo maior, 
a promoção da fé e a busca de valores não materiais. A constituição de 
seu patrimônio social, via de regra, é oriunda de bens amealhados da sua 
missão. Neste contexto de modelos, sublinha-se que não existe hege-
monia de gênero entre eles, ainda que tenham nascidos desprovidos do 
animus da produção de fins econômicos, pois a associação e a fundação, 
nem sempre são constituídas em prol da promoção humana, tal como a 
organização religiosa que já nasce com tal DNA. 
 No entanto, quando predominante a finalidade em prol da promo-
ção humana, qualquer que seja a estrutura jurídica eleita, a iniciativa so-
cial poderá ostentar o reconhecimento pela Administração Pública1, de 
“entidade beneficente”, popularmente tratada como “filantrópica2”.
 Na esteira desta empreitada, é natural que os stakeholders que 
estejam a frente da entidade, busquem a sinergia econômica para a pro-
dução de seus fins, por meio de fontes de vários matizes, tais como: con-
tribuições associativas, doações de terceiros, programas de geração de 
rendas e até mesmo incentivos internacionais, entre outras. Contudo, re-
levando que no Brasil, mais de cinquenta milhões de pessoas vivem na 
linha da extrema pobreza, segundo o IBGE, assomada a deficiência esta-
tal, especialmente na promoção da saúde e da educação, toda entidade 
beneficente acaba servindo de longa manus do Estado, isto é, coopera-
dora da erradicação das causas sociais. Em face disto, por obvio ela não 
tem como suportar a demanda, sem que haja a contribuição econômica do 
Estado.
 A par deste cenário, por ser um direito constitucional e mirando a 
longevidade do empreendimento social, naturalmente a governança da 
iniciativa, inicia também uma cruzada pela mobilização de recursos pú-
blicos diretos, ou seja, aqueles que derivam diretamente do orçamento 
do Estado, tais como os indiretos, produzidos pelo usufruto de direitos da 
imunidade e isenção tributárias, para nutrir o orçamento da obra. Tal ingre-
diente econômico, ainda que necessário ao desenvolvimento do múnus 
social, faz com que a iniciativa desembarque da sua natureza genuina-
mente privada para pública-privada. 
 A qualidade híbrida da sua natureza, vez que misturado o patrimô-

1 Ministério: Desenvolvimento So-
cial, Educação e/ou Saúde, vide Lei 
12.101/09. 

2 Costume derivado da legislação 
pretoriana, Decreto 1.117/62 – “Art. 
4° O Conselho Nacional de Serviço 
Social expedirá um certificado pro-
visório de “Entidade de fins Filan-
trópicos”, válido por dois anos, às 
Instituições que se encontrem regis-
trados ou que venham a se registrar 
no Conselho.”
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nio social (público-privado), jungida à cultura altruísta e não capitalista dos 
instituidores, quando vivem o cenário social, impõe amarras na gestão 
quanto à busca de uma nova arquitetura da estrutura jurídica da entidade 
filantrópica, ainda que ela rume para fortalecer não só a sua finalidade, 
mas notadamente a do Estado na erradicação das causas que maculam o 
seu desenvolvimento social. 
 Como a gestão do Terceiro Setor já está pareada com a excelência 
empregada pelo Segundo Setor, é cogente o exame das plausibilidades 
jurídicas que ladeiam as filantrópicas na esteira da eterna reconstrução 
da justiça das políticas públicas. Os institutos de mutações empresariais 
previstos tanto no Código Civil, tal como na lei das sociedades anônimas, 
entre eles os da: cisão, fusão, incorporação, consórcio, transformação e 
alienação, precisam ser mais flertados para ocupar com mais eloquência 
a agenda do gestor social, tanto privado quanto público, haja vista que, 
especialmente aqueles que inspiram sinergia, pois protraem expertise, efi-
ciência, maturidade e notadamente economia. Descortinar a viabilidade 
jurídica de tais mutações será, então, o propósito do presente estudo.
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I. A Fusão, a incorporação e o consórcio
Modelos de excelência so-

cial, associada à mobilização 
de recursos em prol da causa, 
não faltam no mundo. Contudo, 
somente a união de tais mode-
los pode impactar significativas 
transformações. Citamos, como 
um dos paradigmas, o cenário 
americano o qual se notabilizou 
no ano passado com a notícia de 
que dez das principais institui-
ções de caridade arrecadaram, 
juntas, US$ 46 bilhões em doa-
ções privadas – o montante é um 
nono da estimativa de US$ 390 
bilhões recebidos por todas as 
entidades beneficentes do país, 
segundo o Charity Navigator3. 
Outro exemplo de coalisão, se 
deu na arrecadação de fundos 
por meio de leilão de chuteira em 
Londres, promovido pela Lafa 
- Latin American Footballers’ 
Alliance, que arrecadou em prol 
da Chapecoense4, que perdeu 
dezenas de jogadores na queda 
do avião na Colômbia, nada me-
nos que R$ 11,5 milhões, deta-
lhe, sem o clube sequer ficar sa-
bendo, como prova que causas 
sociais de impacto, movimentam 
bons corações e recursos.

No Brasil, ainda que as cifras 
coletivas sejam diminutas perto 
das americanas, iniciativas de 
arrecadação de doações para 
fins sociais demonstram a for-
ça da coesão. Citamos algumas 
campanhas: Teleton = R$ 30 mi-
lhões5 , McDia Feliz6 = R$ 25,3 
milhões  e Criança Esperança = 
R$ 20,1 milhões7.

Isoladamente, não são mó-
dicas as iniciativas sociais em-
preendidas no Brasil em prol da 
promoção humana que procriam 
valores e modelos de arrecada-
ção social, destacando-se, por 
exemplo, as mobilizações havi-
das pelas seguintes instituições: 
Salesianos8 = R$ 100 milhões, 
AACD9 = R$ 75 milhões e GRA-
AC10 = R$ 52,5 milhões. Além 
desses, tantos outros modelos 
poderiam ser enaltecidos como 
sinônimos de competência e 
transparência na busca do finan-
ciamento de seus fins.

Considerando este contexto, 
imaginemos o quão seria provei-
toso se houvessem fusões/incor-
porações de filantrópicas para a 
saga da promoção humana que 
pudessem servir de forma cole-
tiva aos propósitos humanitários, 
trocando e/ou unindo expertises 
de seus stakeholders em todos 
os ambientes do negócio social.

Sob o ponto de vista jurídico, 
parte dos institutos são plena-
mente viáveis em relação às en-
tidades filantrópicas. Vejamos os 
fundamentos:

• (i) Sobre a fusão, prevê o 
Código Civil: “Art. 1.119. A fusão 
determina a extinção das socie-
dades que se unem, para formar 
sociedade nova, que a elas suce-
derá nos direitos e obrigações”. 

Assim, ainda que a institui-
ção ostente a qualidade de bene-
ficente, nenhum óbice ela encon-

3 Matéria extraída da Revista For-
bes: https://forbes.uol.com.br/lis-
tas/2017/12/25-maiores-instituico-
es-beneficentes-dos-eua/.
  
4 https://esporte.uol.com.br/futebol/
ultimas-noticias/2017/03/10/leilao-
-na-inglaterra-arrecada-r-15-mil-pa-
ra-a-chape-que-desconhece-acao.
htm.

5 https://www.sbt.com.br/noti-
cias/99008/Teleton-2017-supera-
-a-meta-e-arrecada-mais-de-R$-
-29-milhoes.html.
  
6 mcdiafeliz.org.br/.
 
7 redeglobo.globo.com/criancaes-
peranca/noticia/32-edicao-do-crian-
ca-esperanca-arrecada-r201-milho-
es.ghtml.
  
8 https://salesianasacaosocial.org.
br/uploads/contabilidade/2017/DRE.
pdf.
  
9 http://homologacao.aacd.org.br/
wp-admin/images/balanco-social-a-
acd-2017.pdf.

10 https://graacc.org.br/wp-content/
uploads/2017/07/DF-2016.pdf.
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trará para tal operação societária 
desde que o seu patrimônio seja 
destinado para o fim congênere. 
É isto que regula a Lei 12.101/09, 
Art. 3º (...) II – preveja, em seus 
atos constitutivos, em caso de 
dissolução ou extinção, a desti-
nação do eventual patrimônio re-
manescente a entidade sem fins 
lucrativos congêneres ou a enti-
dades públicas.

A entidade filantrópica, ainda 
que extinta juridicamente, para 
a formação de uma nova ins-
tituição, fruto da união, jamais 
deixará de existir para os atores 
sociais que, como ela se relacio-
nam, pois, a sua essência não se 
esgota com a fusão, ante o DNA 
de promoção humana, plantado 
pelos instituidores. Aliás, este 
tem sido um dos maiores entra-
ves da reestruturação, pois aque-
les que deram ou estão dando, 
parte de seus dias para a edifica-
ção da obra, acham risível findar 
o projeto, ainda que outro maior 
e mais eficaz sobrevenha. Este 
tipo de aresta, precisa ser demo-
vida, dando lugar a coalisão para 
a melhor construção social.

A esse respeito, Waldirio Bul-
garelli11, doutrinou os reflexos da 
fusão citando variados jurista: “A 
fusão como transformação extin-
tiva da sociedade. Para outros 
como Ferrara, Candian e Fis-
cher, a fusão não se esgota na 
extinção das sociedades e na 
formação de uma nova ou mo-
dificação de uma existente, mas 
abrange ambas, de tal forma que 
surge como transformação extin-
tiva, portanto uma combinação 
de ambas.”.

• (ii) Quanto à incorporação, 
prevê o igual diploma civil: “Art. 
1.116. Na incorporação, uma ou 
várias sociedades são absorvi-
das por outra, que lhes sucede 
em todos os direitos e obriga-
ções, devendo todas aprová-la, 
na forma estabelecida para os 
respectivos tipos”. 

O dispositivo pautado acima 
na Lei 12.101/09 se aproveita no 
mesmo diapasão para os casos 
de incorporações.

O desfecho deste exame vi-
tamina a ideia de que é possí-
vel, dentro do acervo jurídico, a 
coabitação de iniciativas sociais 
sob o mesmo telhado societário, 
potencializando a gestão e, por 
supedâneo, a obra com a contra-
partida da minoração de custos 
que deixarão de ser operados 
em dualidade, tais como:  au-
ditoria, contabilidade, locação, 
jurídico, pessoal, tecnológico e 
outros, sem falar na economia 
das obrigações acessórias, mor-
mente aquelas de prestações de 
contas.

A principal bandeira que 
venta a favor da incorporação, 
em relação a fusão, é que, não 
haverá solução de continuida-
de, pois uma das entidades que 
mais tiver pavimentado o seu 
certame social, ou seja, aquela 
que melhor sedimentada estiver 
na relação com os seus atores, 
notadamente o mercado doador, 
relações com o Estado, etc., será 
mantida.

Pontes de Miranda12, pre-
lecionava que na incorporação 
há persistência de vínculo social 

11 Bulgarelli, Waldirio. Fusões, In-
corporações e Cisões de Socieda-
des, Atlas, 5ª Edição, 2000, p. 49.

12 Miranda, Pontes. Tratado de Di-
reito Privado, Revista dos Tribunais, 
4ª Edição, 1983, t. 51, pp. 66-77.
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evitando que a: “...solução de 
continuidade abrisse abismo en-
tre o ontem e o hoje...”

• (iii) No que se refere ao 
consórcio, está previsto na Lei 
das Sociedades Anônimas, “Art. 
278. As companhias e quaisquer 
outras sociedades, sob o mesmo 
controle ou não, podem constituir 
consórcio para executar determi-
nado empreendimento, observa-
do o disposto neste Capítulo. §1º 
O consórcio não tem personali-
dade jurídica e as consorciadas 
somente se obrigam nas condi-
ções previstas no respectivo con-
trato, respondendo cada uma por 
suas obrigações, sem presunção 
de solidariedade”.

Para doutrinar este modelo, 
se destaca um exemplo hipotéti-
co, qual seja: “imaginemos duas 
filantrópicas que, via de regra, 
possuem DNA homogêneo, po-

rém as diferenças de gestão e/ou 
causa as tornam heterogêneas 
a ponto de inviabilizar eventual 
fusão/incorporação. No entanto, 
ambas detêm uma boa matriz de 
mobilização de recursos para a 
causa, altamente dispendiosa, 
porém, parte dela ociosa. Sur-
ge, então, a ideia de unirem-se 
para tal fim específico, com co-
laboração mútua. O meio legal 
e racional para se evitar suscita-
ção de desvio de finalidade, tal 
como a cessão de mão de obra, 
é a sinergia societária, sem que 
isto interfira na independência, 
dando origem à legalização do 
negócio comum, com divisão de 
direitos e obrigações”.

Defendemos, então, ple-
namente palatável tal propósi-
to societário entre filantrópicas, 
guardados alguns entraves no 
registro público que ainda preci-
sam ser doutrinados.  

II. A cisão
O instituto da cisão está pre-

visto, porém sem conceituação, 
no referido Código Civil, Art. 
1.122, porém o melhor concei-
to se encontra na Lei das S/A, 
6.404/76: “Art. 229. A cisão é a 
operação pela qual a companhia 
transfere parcelas do seu patri-
mônio para uma ou mais socie-
dades, constituídas para esse fim 
ou já existentes, extinguindo-se 
a companhia cindida, se houver 
versão de todo o seu patrimônio, 
ou dividindo-se o seu capital, se 
parcial a versão”.

Observando-se o mesmo 
princípio norteador das entida-
des beneficentes, esculpido aci-
ma e retirado do Art. 3º, II, da Lei 
12.101/09, nenhum impedimento 
experimentará a filantrópica para 
fatiar a instituição em uma ou 
mais, existentes ou novas, po-
rém desde que com fins congê-
neres.

É de bom tom doutrinar que 
se a entidade filantrópica tomou 
recursos públicos, de forma dire-
ta ou indireta, engordando com 
eles, o patrimônio social para 
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servir à causa não pode cindir-se 
para migrar parte de tal acervo 
para outra finalidade, muito me-
nos para outro ente com natu-
reza diferente, sob pena de res-
ponder pela tergiversação de fins 
e bens da coisa pública.

Cabe uma exceção: o pro-
cesso de cisão deverá compro-
var que o patrimônio cindido 
não foi erigido com recursos do 
erário público, mas sim derivado 
de quotas/frações de associa-
dos, o que é permitido pelo Art. 
56 do Código Civil, que assim 
preceitua: “Parágrafo único. Se 
o associado for titular de quota 
ou fração ideal do patrimônio da 
associação, a transferência da-
quela não importará, de per si, 
na atribuição da qualidade de as-
sociado ao adquirente ou ao her-
deiro, salvo disposição diversa 
do estatuto”.

Tornou-se comum também 
a plausibilidade da separação, 
pela cisão, do patrimônio da or-
ganização religiosa, quando ela 
é qualificada como beneficente, 
vez que os bens da Igreja são do 
povo de Deus, ou seja, dos fiéis 
da comunhão, e não do Estado, 
tampouco dos associados. Con-
tudo, com a mistura das causas 
sociais e espirituais promovidas 
pela Organização Religiosa, que 
as enxerga como irmãs siame-
sas, de modo indissociáveis, o 
patrimônio também acaba se 
misturando. Neste caso, reclama 
separação por meio do proces-
so da cisão para que não haja 
confusão patrimonial ou de caris-
mas, primando pelo direito cons-
titucional da independência da 
religião13.

III. Transformação
O Código Civil regula a trans-

formação da sociedade, artigos 
1.113 a 1.115, porém não traz o 
seu significado, o que nos auto-
riza a buscar o conceito na refe-
rida Lei das S/A, que assim dis-
põe: “Art. 220. A transformação 
é a operação pela qual a socie-
dade passa, independentemente 
de dissolução e liquidação, de 
um tipo para outro”.

Protraindo tal conceito, no 
caso de sociedades empresá-
rias, o instituto autoriza a mudan-
ça de tipo de estrutura, tal como 
de sociedade anônima, para de 
responsabilidade limitada ou vi-

ce-versa, por exemplo. Já no 
caso de entidade filantrópica, po-
demos afirmar que a transforma-
ção de sua natureza implicaria 
em ela deixar de ser uma enti-
dade sem fins econômicos para 
passar a tê-los.

Pautamos que tal medida 
encontra sérios óbices, como: 
(i) estar-se-á transformando pa-
trimônio público-privado em pa-
trimônio de indivíduo, ou seja, 
privatizando-se parte do erário 
público, sem as cautelas licita-
tórias; e (ii) a previsão contida 
no mencionado inciso II, do Art. 
3º da Lei 12.101/09, impede tal 

13 Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguin-
tes: (...) VI - é inviolável a liberdade 
de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cul-
tos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de cul-
to e a suas liturgias; VIII - ninguém 
será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as in-
vocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada 
em lei; XVII - é plena a liberdade de 
associação para fins lícitos, vedada 
a de caráter paramilitar; XVIII - a 
criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas indepen-
dem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu fun-
cionamento;
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14 JUCEPA (Junta Comercial do Es-
tado do Pará) – Parecer nº 314/08 
– PRO (...) “No caso em tela, verifi-
ca-se que não houve transformação 
nos termos definidos pela lei do ano-
nimato, haja vista que não houve 
mudança de um tipo societário para 
outro, entre os dispostos no Livro 
II, Título I, II e IV do Código Civil e 
doutrina dominante. Conclui-se, por-
tanto, diante das elucidações acima 
expostas, que uma Sociedade Li-
mitada não pode ser transformada 
em Associação. Diante do exposto, 
opinamos pelo indeferimento do pe-
dido, já que a Junta se limita ao que 
permite a Legislação.”

15 EMENTA: INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR. FUNDAÇÃO. 
ASSOCIAÇÃO CIVIL. TRANSFOR-
MAÇÃO EM SOCIEDADE CIVIL OU 
COMERCIAL COM FINS LUCRATI-
VOS. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. 
AVALIAÇÃO DE PATRIMÔNIO. É 
impossível juridicamente a trans-
formação de instituição de ensino 
superior que adote a forma jurídica 
de fundação em sociedade civil ou 
comercial com fins lucrativos. Ad-
mite-se a transformação de institui-
ção de ensino superior que adote 
a forma jurídica de associação civil 
em sociedade civil com fins lucra-
tivos. Considerando que o Art. 18 
do Código Civil estabelece que a 
existência da pessoa jurídica se dá 
com o registro de seus atos no ór-
gão competente, não é possível a 
transformação de associação civil 
em sociedade mercantil, visto que 
há que se promover a baixa de seus 
atos no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas e subsequente inscrição 
na Junta Comercial, constituindo-se, 
portanto, outra pessoa jurídica. (...) 
{SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB, 
Nº 7 de 03 de junho de 2002}.

operação.
Defendemos, numa estreita 

margem, igual exceção, como 
aquela descrita no exame ante-
rior, qual seja, para a devolução 
de ação/fração de associado. 
Porém, primeiro deve ser realiza-
do o processo de cissiparidade 
da fração condicional e depois se 
promove a transformação.

Aliás, a Lei Federal 9.870/99 
já trouxe uma tênue previsão a 
respeito da transformação da en-
tidade filantrópica de educação, 
vejamos: “Art. 7o-A. As pessoas 
jurídicas de direito privado, man-
tenedoras de instituições de en-
sino superior, previstas no inciso 
II do Art. 19 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, pode-
rão assumir qualquer das formas 

admitidas em direito, de nature-
za civil ou comercial, e, quando 
constituídas como fundações, 
serão regidas pelo disposto no 
Art. 24 do Código Civil Brasilei-
ro”. 

No exercício inverso da trans-
formação, ou seja, de sociedade 
empresária para entidade sem 
fins lucrativos, nos fiamos à tese 
da viabilidade jurídica, pois se é 
possível o menos, por óbvio para 
o mais também é factível. Contu-
do, não tem sido este o entendi-
mento dos órgãos do registro do 
comércio14, que vêm rejeitando 
o assento, tampouco da Recei-
ta Federal do Brasil15. Com base 
em tais assertivas, os caminhos 
para a transformação da entida-
de filantrópica são assaz áridos.

IV. Alienação
A entidade filantrópica não 

visita a mesma prerrogativa das 
sociedades que integram o Se-
gundo Setor, qual seja, da plena 
liberdade de comércio de seu 
controle, pois ela, especialmente 
quando possui natureza híbrida, 
isto é, atende o Estado e o priva-
do, não ostenta o direito de alie-
nação, até mesmo pela previsão 
contida no repisado Art. 3º, inciso 
II da Lei 12.101/09.

Contudo, tal restrição não al-
cança a sua integridade ou, me-
lhor dizendo, havendo setores/
unidades geradores de receitas 
e/ou operacionais, com valor 
comercial, defendemos a tese 
de que ela pode ser objeto de 
valuation e até mesmo comercia-

lizada, mediante a condição de 
que todos os frutos de tal opera-
ção sejam vertidos para os fins 
sociais, observadas as querelas 
estatutárias e crivo da Assem-
bleia.

A viabilização dessa opera-
ção obedece ao padrão próprio 
preparatório, via cissiparidade 
parcial e posterior venda, exceto 
se o negócio for operado apenas 
com bens, corpóreos ou incorpó-
reos, como é o caso da venda da 
marca, de imóvel, veículo, etc., a 
qual não carece de processo de 
cisão, mas mera comercializa-
ção de ativos.
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V. Reflexos na tributação
A mudança da estrutura jurí-

dica das entidades filantrópicas 
também perpassa por outra som-
bra intimidatória: a tributária. É 
certo que os entes sem fins eco-
nômicos que se prestam a servir 
educação, saúde e/ou assistên-
cia social a quem dela necessitar 
protrai para si o direito da imuni-
dade tributária com relação aos 
impostos, ante a limitação ao 
poder de tributar prevista no Art. 
150 da Constituição Federal. De 
igual sorte, tal limitação também 
foi conferida aos mesmos entes, 
no que diz respeito as contribui-
ções sociais, nos termos do Art. 
195, parágrafo 7º, da Carta Polí-
tica, combinado com os Arts. 9º e 
14 do Código Tributário Nacional. 

Contudo, ainda que tenha 
havido parcial desate do conflito 
travado entre os entes sociais e 
o Estado quanto ao estereótipo 
da lei que possuía competên-
cia para regular a matéria, pelo 
Supremo Tribunal Federal, nos 
autos da Ação Direta de Incons-
titucionalidade, nº 2.028, a Lei 
12.101/09 continua irradiando 
efeitos na regulação do usufruto 
da imunidade das contribuições 
sociais.

O emblemático conflito tra-
vado por duas décadas, naquele 
feito, apenas resultou, até então, 
uma vez que pende de recurso, 
na conclusão de que o Esta-
do não pode regular volume de 
contrapartida social {gratuidade} 
como moeda de troca do reco-
nhecimento da imunidade tribu-

tária, por meio de lei ordinária.
O ponto nuclear, então, é 

identificar se os institutos estu-
dados de modificação da estru-
tura jurídica das filantrópicas são 
reféns de tal celeuma tributária.

A fusão, a incorporação e ci-
são, quando havidas entre duas 
entidades beneficentes16 assim 
reconhecidas pelo Estado (MEC, 
MDS e MS), não permitem inter-
ferência em sua regulação fiscal 
de imune, bastando se exercer o 
direito em nome de uma delas, 
renunciando em nome da outra.

A grande tônica que estacio-
na insurgência tributária se situa 
quando o ente remanescente da 
obra social não ostentar a quali-
dade de beneficente, pois a Lei 
12.101/0917 impõe que inexiste 
aproveitamento do histórico nem 
da qualificação e, indiretamente, 
extensão do benefício tributário 
da imunidade. Neste caso, ca-
berá novo pedido de reconheci-
mento social para depois usufruir 
do direito da imunidade.

Existem correntes que advo-
gam a tese, a qual nos filiamos, 
de que a mudança da estrutura 
jurídica não aspira dicotomia, 
mas comunhão de direitos e obri-
gações, incluindo reconhecimen-
to social e direito tributário. En-
tre elas está a do professor Luigi 
Braga18, que destaca a seguinte 
Solução de Consulta da RFB, nº 
149, 27/06/11: “Assunto: Contri-
buição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS. 
Entidade Beneficente de Assis-

16 Inclusive as Organizações Re-
ligiosas, visto que possuem igual 
prerrogativa que as entidades be-
neficentes, nos termos do Decreto 
7.107/10, que regulou o acordo de 
Santa Sé, notadamente o art. 15.
  
17 Ainda em vigor, eis que também 
está sendo desafiada a sua consti-
tucionalidade junto ao STF (ADIN nº 
4.891).

18 Braga, Luigi Mateus. Modificação 
das Pessoas Jurídicas sem Fins Lu-
crativos no âmbito do Terceiro Setor: 
Cisão e seus Efeitos. Dissertação 
de Mestrado, UCB, p. 45.
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19 Paes, José Eduardo Sabo. Fun-
dações, Associações e Entidades 
de Interesses Sociais, Editora Fo-
rense, 9ª Edição, p. 416.

20 Art. 2.033. Salvo o disposto em 
lei especial, as modificações dos 
atos constitutivos das pessoas jurí-
dicas referidas no Art. 44, bem como 
a sua transformação, incorporação, 
cisão ou fusão, regem-se desde 
logo por este Código.

21 Guardada a aquiescência do Mi-
nistério Público, que possui o múnus 
de velar por elas em respeito a ga-
rantia da perenidade lançada pelo 
instituidor.

tência Social. Desmembramento. 
Não perde sua imunidade a Enti-
dade Beneficente de Assistência 
Social (EBAS) que se desmem-
bra em outra EBAS com objetivo 
institucional entre os previstos no 
estatuto da Ebas originária. Dis-
positivos Legais: CF, 195, pará-
grafo 7º, Lei 12.101/09, arts 3º, 
II, 29, 30, 33; Lei 6.404, de 1976, 
arts. 219, II, 229; PN CST nº 78, 
de 1976. DIONE JESABEL WA-
SILEWSKI, Chefe Substituto”.

O festejado Professor José 
Eduardo Sabo Paes, também 
faz coro com os doutrinadores 
que defendem a tese da exten-
são dos direitos, além das obri-
gações, mormente aqueles de-
rivados do reconhecimento de 
beneficente: “Portanto, a cisão é 
reconhecidamente forma de su-
cessão entre pessoas jurídicas 
capazes de conservar direitos e 
obrigações, com destaque para 
os efeitos sobre a conservação 
do histórico social da cindida na 
nova entidade gerada e, portanto 
a manutenção da certificação de 
entidade beneficente de assis-
tência social e seus efeitos sobre 
a imunidade tributária.”19

O Código Civil, como vis-
to acima, ao regular a fusão, tal 
como a incorporação, por exem-
plo, dispõe sobre a sucessão nos 
direitos e obrigações. A Lei das 
Sociedades Anônimas, de igual 
sorte, ao normatizar sobre a ci-
são, pautou: Art. 229. § 1º Sem 
prejuízo do disposto no artigo 
233, a sociedade que absorver 
parcela do patrimônio da compa-
nhia cindida sucede a esta nos 
direitos e obrigações relaciona-

dos no ato da cisão; (...).
Neste diapasão, defendemos 

que o reconhecimento social de 
beneficente, que ecoa reflexos 
tributários, deve acompanhar o 
ente fusionado, incorporado e/
ou cindido, pois ele se reveste, 
indubitavelmente, de um direito 
incorpóreo que já visita o acervo 
patrimonial da instituição a qual, 
mesmo tendo a sua estrutura 
alterada, continuará operando 
para o mesmo fim.

Justo seria o exercício de tal 
direito de forma unilateral, porém, 
ante o descompasso da tese para 
com a atual regulação contida na 
Lei 12.101/09, não resta outro 
caminho ao sujeito da modifica-
ção da estrutura jurídica, a não 
ser garimpar, em primeiro lugar, 
pelo reconhecimento social da 
nova instituição, antes de operar 
e promover a mutação tida como 
societária. É inegável que, se o 
apetite estiver virulento, a ponto 
de assanhar a busca do judici-
ário para o reconhecimento da 
extensão de tal direito de forma 
mais célere, defendemos a tese 
da ampla plausibilidade jurídica.

Enfim, os institutos acima fo-
ram genuinamente direcionados 
às sociedades empresárias, mas 
o Código Civil, no seu Art. 2.03320, 
igualmente os empresta às asso-
ciações, fundações21 e organiza-
ções religiosas, o que leva a nos 
filiarmos a defender a viabilidade 
jurídica das entidades filantrópi-
cas se valerem deles, desde que 
as mutações edificadas visem à 
reconstrução e ao fortalecimento 
social das políticas sociais e não 
o enriquecimento do construtor 
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individual que atente contra a 
moralidade pública.


