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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo mostrar que no sistema pátrio brasileiro é 

possível usar a doação como método de implementação de um planejamento sucessório e 

quais os ditames legais, doutrinários e jurisprudenciais o intérprete deve ter em conta para a 

tal proceder. Assim, se fará uma explanação dos elementos gerais do regime jurídico da 

doação e após se estudará os casos específicos de doação que afetam diretamente a sucessão 

do doador. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This paper intends to demonstrate that in the Brazilian´s system it is possible to 

use the gift as a means to succession planning implementation and which are the legal rules, 

doctrines and jurisprudences that the person should take into consideration in the process. A 

thorough explanation of the gift legal regime general elements will be followed by the study 

of specific donation cases that have affected directly the succession of the donator. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que a doação pode ser utilizada 

como um meio de implementação de um planejamento sucessório, descortinando o modo 

correto de manejá-la para se atingir o fim almejado. 

É um dado sociológico o fato de as pessoas se sentirem urgidas, por diversos 

motivos, a cuidarem, ainda em vida, do destino do seu patrimônio para quando de sua morte. 

Por exemplo, segundo informa o “Family Business Institute”, em seu sítio 

eletrônico1, aproximadamente 70% das empresas familiares se extinguem quando sua 

administração passa da primeira para a segunda geração, sendo que esse número aumenta para 

cerca de 88% quando passa da segunda para terceira geração, e gira em torno de 97% na 

sucessão da terceira para a quarta geração. 

Desse modo, planejar a sucessão numa empresa familiar é uma questão de 

sobrevivência da sociedade empresária, até para que ela adeque suas atividades empresariais 

às demandas do mercado2. E, para tanto, de extrema importância que se realize ainda em vida 

do fundador ou do presidente, que deverá impulsionar e arbitrar as negociações necessárias 

entre os herdeiros3. Por conta disso, pode a doação ser um instrumento jurídico valiosíssimo 

no cumprimento deste desiderato, hábil para a concretização do entendimento a que se chegou 

entre as partes envolvidas4. 

Mas pode ainda a doação vir ao encontro daqueles que querem solver problemas 

até mesmo de ordem pessoal. É famosa, na tradição cristã, a história dramática do pai que 

adianta em vida a legítima de seu filho a pedido do próprio donatário e à revelia do outro 

irmão herdeiro necessário, para significar a outorga de irrestrita liberdade e a extinção de 

qualquer vínculo de poder entre o pai e seu filho caçula5. MIGUEL DE CERVANTES narra 

                                                           
1 Disponível em: http://www.familybusinessinstitute.com/index.php/Succession-Planning/. Acesso em: 17 de 

setembro de 2014. 
2 EDUARDO RICCA, Sucessão na empresa familiar, São Paulo, CLA, 2007, 11-15. 
3 JOSÉ FERREIRA DE MACEDO, Sucessão na Empresa Familiar, São Paulo, Nobel, 2009, pp. 119-135; 

RENATO BERNHOEFT, Como Criar, Manter e Sair de uma Sociedade Familiar (sem brigar), 4ª ed., São 
Paulo, Senac, 2005, p. 51. 

4 LESLIE AMENDOLARA, A Sucessão na Empresa Familiar, 2ª ed., Série Apimec, São Paulo, Lazuli, 2005, 
pp. 38-40; ROBERTA NIOAC PRADO, KARIME COSTALUNGA e DEBORAH KIRSCHBAUM, 
Sucessão e Planejamento Societário II, in ROBERTA NIOAC PRADO, DANIEL MONTEIRO PEIXOTO e 
EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI (Coords.), Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e 
Sucessório, 2ª ed., Série GVLaw, São Paulo, Saraiva, 2011, pp. 263-290. 

5 cf.: Lc. 15, 11-24. 
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ainda, na sua obra-prima6, a história de um pai de 3 filhos que, sabendo-se pródigo, fiou-se 

em ao menos garantir-lhes algum futuro, motivo pelo qual dividiu seu patrimônio em 4 

quinhões iguais e deu um para cada herdeiro, reservando o quarto para sua velhice, impondo-

lhes ainda o encargo de seguirem profissões pré-pactuadas entre eles. 

Certo é que a primeira referência é uma parábola, ao passo que a segunda citação 

é uma obra épica, porém a linguagem literária se mostra método científico eficaz para se 

extrair o verdadeiro problema social7, que no mundo jurídico acaba por desaguar, muitas 

vezes, nos Tribunais8. Desse modo, pode-se dizer que a doação surge como ferramenta 

jurídica de relevo para os pais que queiram planejar a sua sucessão articulando a vontade dos 

filhos e as particularidades de cada qual, a fim de evitar a dissenção familiar e a dissipação 

patrimonial que as contendas trazem consigo. 

Mas além dos problemas sociais que se apresentam, do ponto de vista da 

dogmática jurídica o presente trabalho se justifica na medida em que busca formar um 

compêndio atualizado do tratamento legal, doutrinário e jurisprudencial da doação vista sob o 

prisma sucessório, verificando a possibilidade de ela figurar no instrumental de quem queira 

por em prática um planejamento sucessório e quais requisitos deverão ser cumpridos para a 

validade do negócio jurídico. 

Tendo em vista esse escopo, a pesquisa se desenvolve em dois capítulos. 

No primeiro, será lançada as bases de uma teoria geral da doação, investigando-se 

o modo como ela se insere na disciplina contratual e suas implicações, passando-se após ao 

estudo dos seus elementos intrínsecos, isto é, à forma jurídica que deve ser empregada, a 

vontade que deve animar o ato e a transferência patrimonial gratuita, passando-se, em 

seguida, à averiguação de diversos atos jurídicos para que se afira na prática o que realmente 

seja uma doação. Será analisada ainda a manifestação de vontade do donatário, haja vista sua 

importância no aperfeiçoamento do negócio jurídico. 

                                                           
6 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, trad. port. de Sérgio Molina, O Engenhoso Fidalgo D. Quixote 

De La Mancha, Livro Primeiro, 6ª ed., São Paulo, Editora 34, 2011, pp. 557-559. 
7 cf., a esse respeito, as consideração feitas por GILBERTO DE MELLO KUJAWSKI ao método de pesquisa do 

sociólogo Gilberto Freire (Idéia do Brasil: a arquitetura imperfeita, São Paulo, Senac, 2001, pp. 108-109). 
8 Vale recordar, ainda, que CLÓVIS BEVILAQUA antepunha-se frontalmente à presença de previsão legal da 

partilha em vida no projeto do Código Civil e um dos argumentos por ele brandido perante a Câmara dos 
Deputados é o problema familiar estampado no romance La Terre, de ÉMILE ZOLA (cf.: ASTOLPHO DE 
REZENDE, Do Inventário e da Partilha, in PAULO DE LACERDA, Manual do Código Civil Brasileiro, 
vol. XX, Rio de Janeiro, Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 1930, pp. 289-290). Como se verá adiante, sua 
posição veio a soçobrar, tendo sido o Código Civil de 1916 aprovado com a redação do seu art. 1.776. 
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Ainda na mesma parte, serão analisados diversos casos ou espécies de doação, 

pois o intérprete deve ter bem presente as diversas realidades a que ela está apta a abarcar. 

Após isso, será analisado um caso especial, que é a promessa de doação, a qual pode ter 

considerável relevo neste trabalho, haja vista ser largamente empregada na solução de 

conflitos familiares. Por fim, encerrando o capítulo, se dissertará sobre os modos pelos quais 

as doações são revogadas. 

Uma vez que se empreendeu esse estudo, abre-se o capítulo segundo, que consiste 

apenas em casos especiais de doação com o condão de afetar diretamente a sucessão do 

doador. Diante disso, serão estudadas as seguintes formas de doações: a causa mortis; a de 

todos os bens do doador ou universal; a realizada entre cônjuges; aquela feita em favor de 

cúmplice de adultério; e, a que se dá de ascendente para descendente. Depois, será feita a 

análise da doação inoficiosa, dado o liame direto entre essa categoria e o direito sucessório, e, 

por fim, se encerrará o capítulo com o estudo da utilização da doação como meio de se fazer 

partilha em vida. 

Com todas as balizas teóricas adquiridas ao longo de todo esse estudo, à guisa de 

conclusão, será demonstrado que a doação, nos seus diversos aspectos e na sua função 

multifacetária, pode sim ser um meio eficaz de implantação de estratégia sucessória, desde 

que se saiba ultrapassar as barreiras legais, a fim de não se ensejar a confecção de negócio 

jurídico inválido e futura demanda judicial. 
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CONCLUSÃO 

Diante do que foi exposto ao longo da pesquisa, pode-se afirmar que a doação, no 

sistema civil pátrio, é uma ferramenta jurídica segura para a implementação de um 

planejamento sucessório, desde que se saiba manejá-la em adequação aos balizamentos legais, 

doutrinários e jurisprudenciais. 

Assim, importa ter em conta, em primeiro lugar, que a doação é um contrato no 

Código Civil de 2002, o que significa dizer que surge de um acordo de vontades, o qual, em 

via de regra, consistirá na assunção de uma obrigação do doador de entregar o bem doado ao 

donatário. Ou seja, é preciso que haja entendimento entre as partes envolvidas e que o pacto 

final venha a ser cristalizado por outros expedientes posteriores à celebração do contrato. 

A forma jurídica a ser dada a esse acordo de vontades, para fins de planejamento 

sucessório, será a escritura pública, pois assim se evita nulidade nesse quesito e se permite a 

descrição detalhada do pacto celebrado e dos seus objetos, com a chancela do tabelião no que 

toca à livre manifestação da vontade das partes. Outrossim, importa consignar-se 

expressamente que o ato é praticado por uma vontade liberal do doador de transferir 

gratuitamente bens seu ao donatário. 

Tendo a tal se procedido, devem as partes cuidar para que se proceda à entrega 

dos bens móveis doados e aos devidos registros quando for o caso, como a escrituração de 

ações ou registro na matrícula dos imóveis, para que assim haja efetiva transferência 

patrimonial. Além disso, é preciso verificar se toda a operação é aritmeticamente benéfica ao 

donatário, para que não haja dúvidas quanto à transferência gratuita. 

Outrossim, por a doação ser um contrato tipificado em lei, para fins de 

planejamento sucessório, convém não se pensá-la de maneira não prevista no regramento 

legal ou por vias transversas, como atos mistos, disfarçados, indiretos ou simulados, isso 

porque tais medidas, ainda que muitas vezes jurídicas, abandonam seu executor na incerteza 

da falta de previsão legal. Cria-se uma estratégia sucessória justamente para minorar as 

incertezas que trazem o decesso do doador, daí a importância de se conhecer a fundo as 

normas do Código Civil e observá-las na medida das necessidades práticas. 

Outra consequência da contratualidade da doação é o cuidado que se deve ter 

quanto à manifestação de vontade dos herdeiros e demais pessoas afetadas. Assim, deverá se 

priorizar o aceite expresso ainda na lavratura do ato, mas, como se viu, se o caso concreto 
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exigir, a lei coloca à disposição do doador outras maneiras, como o aceite tácito ou aquele em 

que se consigna prazo ao donatário, desde que respeitada as regras pertinentes a cada 

modalidade de doação. Além disso, deve se primar também pela correta representação dos 

incapazes, a fim de se afastar quaisquer dúvidas. Importa salientar também que se mostra 

prudente, caso o doador esteja acometido de alguma enfermidade relevante, se buscar o 

amparo de um laudo médico quanto à sua capacidade de discernimento.  

Como o aceite pelos donatários deflagram efeitos especiais em relação à mora, aos 

vícios redibitórios e à evicção, o doador poderá dispensar o benefício que a lei lhe dá, a fim de 

garantir a igualdade entre eventuais beneficiários que sejam ao mesmo tempo herdeiros 

necessários. 

Em relação às diversas modalidades que a doação pode se apresentar, o doador 

deve adotar uma série de cuidados, a fim de não praticar ato juridicamente inválido. Assim, se 

fizer doação pura, poderá contar com aceite presumido, mas não assim se for onerosa. Se 

quiser apor condição ou termo, não poderá ser potestativo puro e deverá ser possível dos 

pontos de vista físico e jurídico, e, em relação aos bens futuros e alheios, melhor não dispor 

deles em vida. 

Além disso, caso o doador queira impor algum encargo, deverá observar a 

necessidade de que ele consista numa obrigação juridicamente possível e lícita, assim como 

importa que seja passível de medição econômica e em valor menor que a liberalidade, com a 

expressa concordância pelo donatário de que responderá pela hipótese de o modus vir a se 

tornar maior por causas supervenientes à munificência. Deverá ainda o doador contar com o 

pressuposto de que, se o donatário for o beneficiado pelo encargo, não será possível exigir-lhe 

sua execução específica, mas apenas a revogação da benesse. 

Caso o doador esteja doando em vista dos merecimentos do donatário, importa 

fazer constar seus motivos na escritura, a fim de possibilitar eventual alegação de erro de 

pessoa, mas deve cuidar para que haja aceite expresso, vez que paira dúvidas na doutrina 

sobre sua onerosidade. Se a doação for remuneratória, é importante também consignar-se o 

que se está a remunerar, cuidando para que não haja excessos e, se o houver, expressar-se a 

anuência dos atores do negócio jurídico. Isso ainda permitirá ao doador provar a relação 

jurídica para o caso de erro de pessoa ou cobrança do que se remunerou, além de ensejar ao 

donatário herdeiro provar a desnecessidade de colação do bem. 
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Na hipótese de o planejamento realizado englobar donatários noivos, o doador 

deverá verificar se convém incluir dentre os beneficiários a prole futura do casal e, em caso 

afirmativo, apor ainda que se estão incluídos os filhos que vierem a ser reconhecidos ou 

adotados. Se houver a inclusão dos futuros filhos, é importante o doador regular também a 

administração do patrimônio, quanto à pessoa do administrador e o tempo de duração da 

administração. 

Se ainda o doador almejar que os bens doados voltem ao seu patrimônio caso o 

donatário venha a falecer antes dele, deverá fazer constar expressamente a cláusula de 

reversão no instrumento contratual, até para que terceiros de boa-fé tenham ciência do 

gravame. Tal disposição poderá estar contida, inclusive, quando o beneficiário é herdeiro do 

doador, sem prejuízo do direito de representação dos netos, cuja participação no quinhão 

correspondente da herança do avô está garantida pela lei. 

Poderá ainda o doador utilizar-se de doação por subvenção periódica na 

implantação de seu planejamento sucessório, sem se olvidar de regrar a administração do 

benefício por terceiro caso o próprio doador não possa fazê-lo ou venha a falecer. 

Há ainda casos de doação que não se recomenda utilizar em vista de planejamento 

sucessório, dada sua vulnerabilidade a questionamentos futuros, sendo elas a doação em 

comum, a mista, a indireta, a disfarçada e a simulada. De igual modo, pelos motivos já vistos, 

para quem almeja aplainar em vida sua sucessão, não é recomendável se lançar mão da 

promessa de doação, a não ser no âmbito da partilha em separação ou divórcio, porque nesse 

caso surge um ato oneroso. Por fim, deve-se evitar a doação a causa de morte, que goza de 

pouca segurança no sistema civil brasileiro. 

Outro elemento da doação que o planejador deverá levar em consideração, assim 

como seus beneficiários, é que a doação é um ato irrevogável e opera efeitos imediatos, ao 

contrário do testamento, que é mortis causa e passível de revogação unilateral sem 

necessidade de justificação. Assim, a doação é para os que almejam a transferência gratuita de 

bens em caráter definitivo, sem prejuízo de o disponente se reservar no usufruto de todos ou 

alguns bens. Por outro lado, a própria norma civil prevê a revogação da benesse, seja quando 

há descumprimento de encargo, seja quando o donatário incorre nas hipóteses legais de 

ingratidão. 



222 

 

Após computados todos esses elementos gerais, deverá aquele que almeja usar a 

doação para execução de planejamento sucessório cuidar para não esbarrar em algumas 

disposições legais, sob pena de praticar ato nulo ou anulável. 

Desse modo, o doador tem de ter em mente que não poderá despojar-se de todos 

os seus bens e sem nada ficar. Assim, deve reservar para si algum rendimento ou o usufruto 

de alguma propriedade, computando-se ainda todas as suas dívidas, para que estas não 

venham a consumir aquilo que lhe sobrou. Outrossim, não pode o doador reservar-se apenas 

os seus proventos ou aposentadoria, pois assim incorrerá na nulidade da lei. 

Também deverá o doador se atentar se for casado. Em primeiro lugar, porque 

sempre deverá contar com a autorização do consorte e respeitar-lhe o direito de meação. Além 

disso, se o donatário for a pessoa do cônjuge, então só poderá doar-lhe os bens particulares, o 

que é ditado pelo regime de bens do matrimônio. Por fim, não poderá doar a pessoa com 

quem pratica adultério, pois se trata de ato anulável. 

Se o donatário for seu descendente, o doador deve saber que ao fazer a 

liberalidade está a adiantar a legítima do recebedor, podendo afastar esse efeito com a 

aposição de cláusula de que o objeto doado deve sair da parte disponível ou então dispensar o 

beneficiário de levá-lo à colação quando da abertura do inventário do ascendente. Não se faz 

necessário, também, obter-se a anuência dos demais herdeiros, mas nada impede que esses 

compareçam ao ato na qualidade de anuentes, se assim convir. 

Além disso, pode o doador transmitir ao donatário-descendente toda a sua parte 

disponível, apondo cláusula expressa nesse sentido, mais a legítima do herdeiro, se assim se 

entender melhor no planejamento sucessório realizado. 

De qualquer forma, deve se atentar o doador que tenha herdeiros necessários a não 

praticar ato inoficioso, pelo que deverá levar em conta, em seu planejamento, que não pode 

doar, sucessiva ou simultaneamente, metade de seu patrimônio para terceiros não herdeiros, 

sob pena de a liberalidade ser reduzida, até que se garanta mais uma vez a legítima 

hereditária. Ao realizar a sua primeira doação, o doador deve contar que a partir desse 

momento sua parte disponível já está comprometida e sempre deverá se referir a essa doação 

para cálculo de todas as outras liberalidades que eventualmente sobrevierem. 
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Até por conta do cálculo da oficiosidade, é importante o doador cuidar para que 

haja um critério objetivo de avaliação dos bens doados e que o donatário e demais anuentes 

concordem com os valores expressamente, a fim de se evitar futuros questionamentos quanto 

a esse tema e se permita a prova da legítima. 

Por fim, cumpre dizer que é possível utilizar-se da doação para realização de 

partilha em vida, desde que alguns cuidados sejam observados. Assim, deverá haver 

escrupuloso respeito à legítima dos herdeiros, que é compatível com a faculdade de se realizar 

partilha desigual, no que toca à parte disponível. Outrossim, não deve a doação-partilha dispor 

sobre bens futuros e nem conter condições ou termos, para segurança do ato. 

Ademais, convém o doador se precaver quanto a eventual inoficiosidade, de modo 

que deve dispensar os donatários da colação, ainda que estejam a receber quinhões iguais. 

Outrossim, sendo ele casado, é importante contar com a anuência de seu cônjuge, mas melhor 

ainda é se realizar a partilha em vida com ambos figurando como disponentes. 

Faz-se necessário que a partilha em vida contemple apenas herdeiros necessários, 

devendo-se doar a terceiros em instrumento apartado. É importante também que todos eles 

aceitem a benesse de maneira expressa e no ato mesmo da doação, pelo que se deve cuidar 

para que os menores estejam devidamente representados. 

Outro elemento importante é a demonstração, pelo doador, de que não está a lesar 

credores, carreando as certidões negativas competentes para tanto. Afora isso, nesse caso 

específico pode ser importante que o doador renuncie ao benefício quanto aos vícios 

redibitórios e evicção, para resguardar a isonomia entre os herdeiros. 

Por fim, deve o doador estudar a possibilidade de querer ou não revogar a benesse 

no caso de haver ingratidão pelo herdeiro ou então averiguar se estará disposto inclusive a 

buscar a declaração de sua indignidade, pois, do contrário, a simples revogação por ingratidão 

não trará nenhuma consequência patrimonial ao donatário ingrato, que ingressará na posse e 

propriedade dos bens reavidos quando morto o doador, pois os demais herdeiros já receberam 

sua parte. 

Diante de tudo isso, fica claro que para o uso da doação como ferramenta de 

aplicação de planejamento sucessório deve se estar a par de todos os elementos colhidos na 

lei, doutrina e jurisprudência a respeito dessa figura jurídica, a fim de se praticar um ato 
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prudente e se alcançar um resultado definitivo, na medida do que for possível ao Direito de 

possibilitar a paz social. 
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