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Parecer n.º 189/09

Processo nº 09/111677-5

Alteração contratual. Desfazimento de
doação prevista em ato anterior. Donatários
capazes. Possibilidade.
“A revogação da doação é possível na
medida em que todas as partes envolvidas no
negócio revogado – doador e donatários –
participam do ato ora em análise. O étimo da
palavra ‘revogação’ remete ao latino re vocatio,
ou 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” (parecer 106/05).

Trata-se de consulta quanto a aspectos legais envolvendo
o pretendido arquivamento da “rerratificação e consolidação do contrato
social” da empresa SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO SM LTDA.
Questiona-se a possibilidade jurídica da “desfazimento de doação” de cotas
anteriormente realizada, pelo qual as cotas doadas retornam ao patrimônio
dos doadores.
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No caso dos autos, foi previsto o desfazimento da doação
anteriormente convencionada; para dizer de modo mais rigoroso, há
revogação da doação. Quanto a isto, trago as considerações do parecer nº
106/05 desta procuradoria:
“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
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”.
Portanto, nada impede, em tese, a revogação da doação –
na medida em que figuram aqui as mesmas partes do ato revogado. Reiterese a observação quanto à disponibilidade dos interesses envolvidos na doação
revogada, tendo em vista especialmente a capacidade jurídica das partes.
Sendo disponíveis os interesses de doadores e donatários, é evidente a
possibilidade de desfazer o negócio anteriormente realizado.
Ante o exposto, opina-se no sentido de que não há óbice,
considerando a questão levantada, ao arquivamento do ato.
Florianópolis, 13 de abril de 2009.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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