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Parecer n.º 46/08

Processo nº 08/069419-5

Alteração contratual. Desfazimento de
doação prevista em ato anterior. Donatários
menores e incapazes. Impossibilidade. Incidência
do art. 1691 do CC.
Com a doação que se pretende desfazer,
bens jurídicos (as cotas sociais) passaram a
integrar o patrimônio dos menores; portanto,
este desfazimento importa na disposição destes
bens – ou seja, em sua alienação. Isto porque não
há qualquer razão para a revogação unilateral
da doação e, portanto, esta revogação pressupõe
o consentimento dos donatários – consentimento
que traduz um ato de disposição patrimonial e,
logo, de alienação. Incide, assim, a restrição do
art. 1691 do CC, donde a impossibilidade do
arquivamento do ato.

Trata-se de consulta quanto a aspectos legais envolvendo
o pretendido arquivamento da 2a alteração contratual da empresa D & D
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Questiona-se a possibilidade
jurídica da “cláusula de reversão” de doações de cotas anteriormente
realizadas, nas quais aquelas doações são “revertidas” para que as cotas
voltem ao patrimônio do doador.
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No caso, há no ato considerado uma clara deficiência de
redação: o vocábulo “reversão” é inadequado ao conteúdo do ato, que na
verdade importa em ‘revogação’ da doação. Há reversão na hipótese do
artigo 547 do CC, quando a propriedade do bem doado retorna ao doador
caso este sobreviva ao donatário. No caso dos autos, há simples desfazimento
da doação já prevista – para dizer de modo mais rigoroso, há revogação da
doação.
Esta impropriedade terminológica, entretanto, não
impede, por si só, o arquivamento do ato. Verificado seu exato conteúdo
jurídico, deve-se verificar sua legalidade, a despeito da inadequação dos
termos empregados. Neste sentido, as considerações do parecer nº 106/05
desta procuradoria:
“A consulta realmente tem fundamento. De
fato, foi bem observado pela ilustre assessora que a pretendida
‘retificação’ importava, na verdade, na previsão de outro
negócio jurídico, de natureza completamente distinta do
anterior.
Entretanto, ainda que o termo ‘retificação’
seja evidentemente inadequado para retratar o conteúdo do
ato – o fato é que tal conteúdo, em si mesmo, nada tem de
ilegal.
Explico.
A
cláusula
contratual
tida
como
“retificadora” tem, na verdade, conteúdo distinto. Nela estão
previstos dois atos jurídicos: de um lado, ela implica a
revogação da doação anteriormente feita; de outro, ela traduz
um novo negócio jurídico: a compra e venda das cotas.
Ambos os atos jurídicos são perfeitamente
legais.
A revogação da doação é possível na medida
em que todas as partes envolvidas no negócio revogado –
doadora e donatários – participam do ato ora em análise. O
étimo da palavra ‘revogação’ remete ao latino re vocatio, ou
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seja, retirar a voz. Ato jurídico revogado é aquele cujas partes,
que manifestaram a vontade de realizá-lo, retrocedem em tal
manifestação. Portanto, desde que todas as partes que
participaram do ato revogado participem também de sua
revogação, nisto não haverá qualquer ilegalidade – até porque
o objeto do ato jurídico, no caso, é disponível.
Por outro lado, a previsão de compra e
vendas das cotas também é igualmente possível. As partes são
capazes, o objeto é lícito e a forma adotada, não havendo
maiores restrições legais, pode ser aceita. Além disso, o objeto
deste negócio são direitos disponíveis, como já havia
observado, donde a imposição de que seja respeitada a
autonomia da vontade das partes.
Em suma: o que o presente instrumento
chama de ‘retificação’ é, na verdade, cláusula cujo conteúdo
importa, de um lado, na revogação da doação antes realizada e,
de outro lado, na previsão de negócio jurídico de compra e
venda das cotas sociais. Ambos os atos jurídicos, como dito, são
perfeitamente legais – e a citada cláusula, portanto, também é.
Logo,
a
única
irregularidade
do
instrumento, no que concerne à cláusula de doação das cotas,
está em sua redação visivelmente inadequada. Contudo, tal
redação não afasta a possibilidade de se constatar o efetivo
conteúdo do ato; e é diante deste conteúdo que sua legalidade
deve ser examinada.
No Código Civil, art. 112, há um princípio
fundamental:
‘Nas declarações de vontade se atenderá
mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal
da linguagem’.
É precisamente isto o que deve ser feito no
caso: estando claro que a cláusula em questão não é apenas
uma mera ‘retificação’, mas corresponde a dois atos jurídicos
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distintos, sua legalidade deve ser examinada a partir deste seu
efetivo conteúdo”.
Portanto, nada impede que se analise a legalidade do
exato conteúdo do ato, a despeito da inadequada terminologia.
No caso, entretanto, o exame de seu conteúdo impede
seu arquivamento – diferentemente do que ocorreu no precedente citado.
Aqui há uma particularidade: a doação revogada foi feita em prol de menores
incapazes; sua revogação, portanto, implica a alienação de bens do
patrimônio destes menores.
Neste caso, portanto, incide o art. 1691 do CC:
“Não podem os pais alienar, ou gravar de
ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles,
obrigações que ultrapassem os limites da simples
administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da
prole, mediante autorização do juiz”.
Insista-se: com a doação cuja revogação ora se pretende,
bens jurídicos (as cotas sociais) passaram a integrar o patrimônio dos
menores; se agora se pretende desfazer a doação, este desfazimento importa
na disposição destes bens – ou seja, em sua alienação – até porque não há
qualquer razão para a revogação unilateral da doação e, portanto, esta
revogação pressupõe o consentimento dos donatários. Logo, incide a
restrição do art. 1691 do CC (que, aliás, reproduz a redação do artigo 386 do
Código revogado), donde a impossibilidade do arquivamento do ato.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que o ato em
questão, diante da restrição prevista no art. 1691 do CC, não pode ser
arquivado.
Florianópolis, 1 de abril de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
4

