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ASPECTOS HISTÓRICOS DA DOAÇÃO PERIÓDICA 

HISTORICAL ASPECTS OF PERIODIC DONATION 

Luiz Augusto de Salles Vieira1 

 

 

RESUMO:  

Analisa-se, no presente artigo, o instituo da doação, inserida tanto no Código Civil de 1916 

quanto no atual, vigente. 

A doação, nos termos do artigo 583, do CC/02, é considerada contrato em que uma pessoa, por 

liberalidade, transfere à outra, bens de seu patrimônio ou vantagens. 

Busquei comparar o instituto como definido em nosso Código, com o mesmo instituto definido 

nos Códigos europeus, especificamente, o italiano, alemão e o português, que tanta influência 

exercem sobre nosso Direito. 

O artigo explora a fundo a doação em forma de subvenção. Desta forma, teci comentários a 

respeito da atual doação em forma de subvenção periódica e como ela se diferenciou da prevista 

no Código de 1916, inspirada no Código alemão. 

Também procurei esclarecer a aceitação, a forma da doação e a capacidade na doação em forma 

de subvenção, bem como, as restrições à liberdade de doar e os juros, a evicção e o vício 

redibitório, e ainda, a doação modal ou com encargo. 

PALAVRAS-CHAVE: doação, doação em forma de subvenção, comparação, códigos 

europeus, Código Civil de 1916. 

 

ABSTRACT:  

This article analyzes the institution of the donation, inserted both in the Civil Code of 1916 and 

in the current one, in force. 

The donation, under the terms of article 583 of CC / 02, is considered a contract in which a 

person, by liberality, transfers to the other, assets of his assets or advantages. 

                                                             
1 Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi Advogado, Delegado de Polícia e 

Professor Auxiliar de Direito Comercial, Civil e Processual Civil na Unitau e na Univap 
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I have tried to compare the institute as defined in our Code, with the same institute defined in 

the European Codes, specifically, Italian, German and Portuguese, that influence so much on 

our Law. 

The article explores the substance of the donation in the form of a grant. In this way, I made 

comments about the current donation in the form of a periodic grant and how it differed from 

that envisaged in the 1916 Code, inspired by the German Code. 

I also tried to clarify the acceptance, the form of the donation and the capacity in the donation 

in the form of a grant, as well as, the restrictions on the freedom to donate and the interest, the 

eviction and the legal defect, and also, the modal donation or with commission. 

KEY WORDS: donation, donation in the form of subsidy, comparison, European codes, Civil 

Code of 1916. 

 

 

“Art. 545 do CC/2002: A doação em forma de 

subvenção periódica ao beneficiado extingue-se 

morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, 

mas não poderá ultrapassar a vida do donatário.” 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

No Código Civil de Clóvis, bem como no de Reale, o instituto da doação está 

situado na Parte Especial, no livro que trata do Direito das Obrigações, no título correspondente 

às várias espécies de contrato. A única diferença é que o legislador inicia a Parte Especial no 

Código anterior, no livro que trata do Direito de Família, enquanto no Código atual o legislador 

principia a Parte Especial com o livro que trata do Direito das Obrigações. 

 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS DA DOAÇÃO 

Embora aparente ser o mais humano dos contratos, é um dos menos usados, 

passando, em que pese divergências, a ter conotação contratual. Há registros em face da Lei 
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Cincia de donis et numeribus, de tonalidade restritiva, pelos fragmenta quae dicuntur vaticana2. 

Com a Constituição Imperial de Constantino, lá pelos anos 323 da era Cristã, passou-se à 

exigência de forma escrita, de tradição de coisa doada perante vizinhos, e da insinuati ou 

registro do ato em arquivo público. Com Justiniano, manteve-se a exigência do modo escrito e 

da insinuatio apud acta para doações acima de determinado valor. Daí a divergência entre 

aqueles que vêem a necessidade de um contrato para firmá-la, fundado no sistema jurídico 

romano (p. ex.: Windscheid), e os que negam esta exigência (p. ex.: Savigny). Referido 

entendimento é encontrado no Código Civil Francês, no art. 894, ao dispor que a doação: “é o 

ato pelo qual o doador se despoja, atual e irrevogavelmente, da coisa doada, em favor do 

donatário que a aceita”, no que foi seguido pelo anterior Código Italiano de 1865. O nosso 

Código Civil, de 1916, tal qual o germânico (516), o suíço (239), e a maioria dos demais países 

do Ocidente, regulou-a entre as diversas espécies de contratos. O NCCB, traz, no art. 538, 

dispositivo semelhante ao do ACCB, com a supressão, apenas, da parte final “que os aceita”3.  

 

3. DIREITO COMPARADO  

O Código Civil Italiano, no art. 772, dispõe que: “A doação que tem por objeto 

prestações periódicas, se extingue com a morte do doador, a não ser que resulte do ato uma 

vontade diversa”. O Alemão, por sua vez, consigna no art. 520 que: “Se o doador prometer um 

auxílio consistente em prestações periódicas, extinguir-se-á o compromisso com sua morte, 

sempre que, do prometido, não se deduza outra coisa”. O Português, por outro lado, no art. 943, 

anota que: “A doação que tiver por objeto prestações periódicas extingue-se por morte do 

doador”. Finalmente, regula o Código Civil Suíço, no art. 252, que: “Se o doador se obrigar a 

prestações periódicas, extinguir-se-á o compromisso com a sua morte, sempre que outra coisa 

não tenha sido estabelecida”. Como se percebe pela leitura dos dispositivos, estes guardam 

semelhança com a regulamentação do CCB. Apenas o Código Civil Português, contrariamente, 

não contém a exceção que os demais assinalam, relativamente à possibilidade do compromisso 

ir além da morte do doador. Também o Brasileiro inova ao constar que não poderá ultrapassar 

a vida do donatário. 

                                                             
2 ASCOLI, Alfredo. Donazione (Diritto Romano). Nuovo Digesto Italiano, v. V, p. 188 et seq. 
3 Cf. PACHECO, José da Silva. Do Contrato de Doação Consoante o Novo Código Civil. 
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4. CONCEITO DE DOAÇÃO (ART. 538 do CC/2002)  

 

“Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, 

por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 

vantagens para o de outra”. 

 

Silvio Rodrigues esclarece que doação é “contrato unilateral, gratuito, 

consensual e, via de regra, solene”4. A seguir, lembra o autor, que a “(...) doação, como a 

compra e venda ou a troca, ou como qualquer outro contrato, é insuficiente para transferir o 

domínio. Este só se transfere do doador ao donatário através da tradição, se for móvel o objeto, 

ou da transcrição, se se tratar da coisa imóvel”. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, após tecer 

considerações acerca da doação, em inúmeras outras legislações (Código Civil Francês, 

Italiano, Português e Alemão), sustenta que: “A doação, em síntese, é uma liberalidade 

praticada pelo doador em benefício do donatário, transferindo-lhe, em vida, bens ou vantagens 

do seu patrimônio”5. O mesmo autor acrescenta: “Explica-se, assim, a preocupação do 

legislador brasileiro de deixar expressa a sua opção pelo reconhecimento da natureza 

contratual da doação. Não apenas a regulou entre os demais contratos, mas também fez 

referência clara a sua natureza contratual. De tal modo, não se pode olvidar que se trata de 

um contrato com peculiaridades próprias no qual, em regra, apenas a uma das partes são 

atribuídas obrigações. Além disso, em algumas situações especiais (doações a incapazes), é 

difícil visualizar o ato de aceitação do donatário, que foi expressamente dispensado pelo 

legislador do Código Civil de 2002 (art. 543). Destarte, a natureza da doação é matéria 

polêmica; tendo o legislador brasileiro corretamente optado pela afirmação textual de sua 

natureza contratual”6.  

 

 

                                                             
4 in Direito Civil, v. 3, 28ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002 - p. 198. 
5 in Contratos Nominados II, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005 - p. 63. 
6 in Contratos Nominados II, p. 62. 
3 in Curso de Direito Civil, v. 3, São Paulo: Saraiva, 2005 - p. 233. 
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5. DOAÇÃO EM FORMA DE SUBVENÇÃO PERIÓDICA 

REGULADA NO ART. 545 DO CCB DE 2002 

 

“A doação em forma de subvenção periódica ao 

beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este 

outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida 

do donatário.” 

 

A doação pode, portanto, ser efetuada de uma só vez ou na forma de subvenção 

periódica ao donatário. Pode ser, assim, diária, semanal, mensal ou anual. Segundo Fábio Ulhoa 

Coelho, “(...) tanto a obrigação do doador como a do donatário podem exigir execução 

continuada, isto é, diversos atos sucessivos. Se for esse o caso, a doação configura contrato de 

duração. O exemplo típico é o da liberalidade consistente em prover ao donatário subvenção 

periódica (mensal, semestral, anual, etc.). Sendo essa a obrigação assumida pelo doador, a 

execução do contrato é continuada, porque não se exaure num único momento”3. A norma é 

clara ao dispor que referida espécie de doação extingue-se com a morte do doador, salvo se este 

outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. O autor citado acima, 

esclarece, ainda, que: “A lei disciplina a extinção desse particular exemplo de doação de 

duração, ao estabelecer que ela não poderá  ultrapassar  a  vida das  partes. Morrendo  o  doador,  

cessa  o  benefício, a  menos  que  o instrumento de contrato contemple cláusula dispondo em 

sentido diverso. Morrendo o donatário, finda, de qualquer modo, a liberalidade (CC, art. 545)”7.  

Conforme ensinamentos de Paulo Luiz Neto Lobo8, a doação em forma de 

subvenções periódicas é exceção à natureza real da doação, não exigindo para a sua perfeição 

a tradição (entrega) do objeto. A subvenção pode ser donativo, subsídio, ajuda ou auxílio 

pecuniários, com intuito de liberalidade. Tem a finalidade de ajudar pessoa física ou instituição, 

a realizar seus objetos. A contribuição periódica que se dá a instituições ou a organizações não 

governamentais, ou a projetos e programas sem fins lucrativos, e sem obrigação típica de sócio 

                                                             
7 in Curso de Direito Civil, v. 3, p. 233 
8 in Comentários ao Código Civil: Parte Especial – Das Várias Espécies de Contratos. v. 6. São Paulo: 

Saraiva, 2003 – p. 318 
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ou associado, caracteriza o tipo. O termo “subvenção” é também atribuído à própria quantia ou 

soma em dinheiro que serve de objeto ou auxílio. Não se pode cogitar de subvenção na entrega 

periódica de bens móveis, semoventes, direitos reais ou imóveis. Nesses casos, cada entrega 

corresponde a uma doação distinta. Se no testamento o testador deixa a alguém subvenção 

periódica, não há doação, mas legado. Em regra geral, pode o doador suspender o pagamento 

da subvenção, sempre que entender, porque a liberalidade é incompatível com a 

compulsoriedade. A obrigação assumida pelo doador para manter as despesas de estudos do 

donatário, até concluir o curso, não pode ser arbitrariamente suspensa ou interrompida. Nesta 

hipótese, existem dois negócios jurídicos. Um com o donatário e outro com a escola. Em cada 

caso deve ser verificado o grau de vinculabilidade da obrigação de subvencionar. O donativo 

pode ser feito em dinheiro, autorizações de débito em conta-corrente ou em cartões de crédito. 

Tratando-se de contrato consensual, o inadimplemento da obrigação da parte do doador se 

resolve em conformidade com as regras gerais de inexecução das obrigações. Se a subvenção 

for referida em termos genéricos, poderá o donatário interpelar judicialmente o doador para que 

seja fixado o valor de cada cota ou parcela. Em caso de morte do doador, a obrigação, extinta, 

não se transmite aos herdeiros ou sucessores. Em caso de pessoa jurídica, a extinção se dá com 

o cancelamento de seu registro. A doação mediante subvenção tem caráter alimentar e pode ir 

além da morte do doador, comprometendo a herança. Em hipótese alguma, no entanto, pode ir 

além da morte do donatário. 

A Constituição Federal, no art. 201, § 8º, veda subvenção ou auxílio do Poder 

Público às entidades de previdência privada com fins lucrativos. Nada obsta, igualmente, que a 

subvenção periódica seja efetuada em moeda estrangeira, desde que não haja sonegação fiscal 

e desrespeito ao ordenamento jurídico. 

Para Carlos Roberto Gonçalves, “Trata-se de uma pensão, como favor pessoal 

ao donatário, cujo pagamento termina com a morte do doador, não se transferindo a obrigação 

a seus herdeiros, salvo se o contrário houver, ele próprio, estipulado. Neste caso, “não poderá 

ultrapassar a vida do donatário (CC, art. 545)”9. Em vez de entregar a este um objeto, o doador 

                                                             
9 in Direito Civil Brasileiro, v. III (Contratos e Atos Unilaterais). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 265 
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assume a obrigação de ajudá-lo mediante auxílio pecuniário, sob a forma de rendas, dividendos 

ou alimentos, periodicamente, com intuito de liberalidade.  

A periodicidade é definida pelo doador, sendo comuns a mensal e a anual, como 

ocorre nas contribuições a entidades sem fins lucrativos, mas pode ser adotada qualquer outra. 

Além de proclamar a admissibilidade desse tipo de doação, o citado art. 545 tem também a 

finalidade de estabelecer o limite temporal da obrigação, que é a vida do doador. Sua morte 

gera a extinção da obrigação, salvo se ele próprio outra coisa houver estipulado. Neste caso os 

herdeiros só serão obrigados dentro das forças da herança, não podendo porém a obrigação 

“ultrapassar a vida do donatário”. Este outro limite temporal constitui inovação introduzida pelo 

Código de 2002.” 

No entendimento de Jones Figueirêdo Alves, “A doação em forma de subvenção 

periódica ou sucessiva é doação condicional resolutiva, isto é, constitui-se como pensão regular 

prestada pelo doador, extinguindo-se com a sua morte, salvo se houver disposição em contrário. 

Havendo convenção diversa da liberalidade, esta se prolonga após o evento, ficando, porém, 

jungida ao limite temporal da vida do donatário. Significa constituição de renda, a título 

gratuito”10. Sem divergências marcantes, portanto, opinam os autores acerca da matéria. 

 

6. DOAÇÃO EM FORMA DE SUBVENÇÃO PERIÓDICA 

REGULADA NO ART. 1.172 DO CCB DE 01.01.1916 

A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se, 

morrendo o doador, salvo se este outra coisa não dispuser. Clóvis Bevilaqua, esclarece que: 

“Este artigo foi inspirado pelo Código Civil alemão, apesar de que, entre nós, era conhecida, e 

praticada essa forma de doação, que é uma constituição de renda a título gratuito. 

Determina o Código que, na falta de disposição em contrário, se considera 

vitalícia, em relação ao doador, o que vale dizer que a obrigação não se transfere aos herdeiros. 

Que se extingue com a morte do donatário era ocioso acrescentar, pois que a subvenção é 

benefício feito à pessoa designada. Somente por disposição expressa poderia passar aos 

herdeiros do beneficiado, que, neste caso, seriam donatários sucessores”11. 

                                                             
10 in Novo Código Civil Comentado. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004 - p. 491 
11 in Código Civil, v. IV, 11ª edição, São Paulo: Editora Paulo de Azevedo Ltda., 1958 - p. 272. 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 3  NOVA SÉRIE    2019    OUTONO/INVERNO 

 

123 
 

7. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NA DOAÇÃO EM FORMA DE 

SUBVENÇÃO 

 

“... mas não poderá ultrapassar a vida do donatário”.  

 

Entendeu o Código atual de acrescentar que a doação em forma de subvenção 

periódica extingue-se com a morte do donatário. O que era interpretação de ordem lógica para 

Clóvis e dúvida na doutrina, passou a ser norma no Código “Reale”. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS NA DOAÇÃO EM FORMA DE 

SUBVENÇÃO  

Inúmeros são os dispositivos legais, constantes da seção I do Capítulo IV, que 

se aplicam à doação em forma de subvenção, prevista no art. 545 do CCB. Anotarei, a seguir, 

alguns deles.  

 

9. PRAZO PARA ACEITAÇÃO DA LIBERALIDADE NA DOAÇÃO 

EM FORMA DE SUBVENÇÃO  

Ausente declaração em sentido contrário, em eventual prazo estipulado, 

entender-se-á que o donatário a aceitou, se a doação não for sujeita a encargo (Art. 539 do 

CCB). 

Subsume-se da interpretação deste dispositivo que a doação tem natureza 

contratual, exigindo, para a sua formação, a intervenção do doador e do donatário. Dá-se a 

liberalidade por ato inter vivos, distinguindo-se do testamento, que é a liberalidade causa 

mortis. Também na subvenção periódica pode o doador fixar prazo ao donatário, para declarar 

se aceita ou não a liberalidade. 

Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, 

entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo (Art. 539, 2ª parte). 

O prazo para aceitação não pode ultrapassar a morte do doador, vez que a morte 

deste extingue o contrato de doação em forma de subvenção periódica. 
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10. FORMA DA DOAÇÃO NA DOAÇÃO EM FORMA DE 

SUBVENÇÃO 

Não basta o acordo de vontades na doação em forma de subvenção periódica. 

Para representar um ato jurídico perfeito, deve ser celebrado por meio de 

escritura pública ou instrumento particular, conforme art. 541 do CCB.  

Dispõe o § único do citado artigo que valerá, de forma verbal, se versar sobre 

bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. Inaplicável citado 

parágrafo à subvenção periódica, vez que nesta forma de doação não há tradição.  

A tradição é uma característica própria da prática de ato jurídico envolvendo 

bem móvel. 

A subvenção, como esclarecido acima, por se tratar de pecúnia, é equiparada a 

coisas móveis apenas para efeitos legais. 

 

11. CAPACIDADE NA DOAÇÃO EM FORMA DE SUBVENÇÃO  

Podem doar todas as pessoas que podem contratar e, conforme Bevilacqua: “As 

pessoas por nascer, isto é, já concebidas, porém ainda não dadas à luz, e as pessoas físicas, em 

geral, podem receber por doação. Mas, se as pessoas ainda não têm o necessário 

desenvolvimento mental, como os menores, ou, por outros fundamentos, são considerados 

incapazes, como os loucos, necessitam da autorização de seus representantes legais ou da justiça 

para dar sua aceitação”12. 

Sanseverino, sobre o tema, consigna que: “A capacidade das partes no contrato 

de doação também apresenta particularidades especiais. 

Em regra, o doador deve ser maior e capaz, estando no pleno gozo de seus 

direitos, para permitir a validade da sua manifestação de vontade na doação. 

O menor, absoluta ou relativamente incapaz, não pode realizar doação sem a 

representação ou assistência de seu representante ou assistência legal. Entretanto, esses menores 

podem receber doações puras, conforme deixou expresso o art. 543 do Código Civil de 2002, o 

que será objeto de análise nos comentários a esse dispositivo legal. 

                                                             
12 in Código Civil, v. IV, 11ª edição. 
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Os cônjuges, em qualquer regime de bens, exceto no da separação absoluta, não 

podem fazer doações a terceiros, salvo remuneratórias, dos bens comuns ou dos que possam 

integrar a futura meação, sem o consentimento do outro consorte (art. 1.647, IV, do CC/2002). 

Ou seja: podem ser efetuadas individualmente pelos cônjuges, sem o consentimento do outro, 

apenas doações remuneratórias dos bens comuns. A falta de autorização do outro cônjuge torna 

anulável a doação, que pode ser invalidada até dois anos após o término da sociedade conjugal 

(Art. 1.649 do CC/2002). 

Os dispositivos a respeito da capacidade (Arts. 1° usque 5 do NCCB) aplicam-

se, integralmente, à doação em forma de subvenção periódica. Eventual incapacidade de uma 

das partes pode gerar a invalidade do ato jurídico”13.   

  

12. RESTRIÇÕES À LIBERDADE DE DOAR NA DOAÇÃO EM 

FORMA DE SUBVENÇÃO 

Estão reguladas nos artigos 548, 549, 550 e no art. 158 do CCB. Referidas 

restrições, fundadas no exagero no momento de doar, têm por finalidade a proteção do doador, 

do cônjuge, bem como a do credor. Ocorrem nas seguintes hipóteses: a) doação de todos os 

bens do doador; b) doação da parte inoficiosa; c) doação de onde resulta prejuízo para os 

credores do doador; d) doação do cônjuge adúltero a seu cúmplice. Silvio Rodrigues leciona 

que: “A lei, tendo em vista a preservação do interesse das partes ou de terceiros, bem como 

preocupações de caráter moral ou defesa do interesse social, traz limitações à liberdade de 

disposição do doador.  

Assim, impede-o de se despojar de todos os bens, ou de doar mais que sua quota 

disponível ou de fazer liberalidades que impliquem sacrifício de seus credores, ou de remunerar 

seu cúmplice em adultério, através de doações que o beneficiem”14.  

Referidos dispositivos legais têm inteira aplicação se a doação é efetuada na 

forma de subvenção periódica ao beneficiado. Como àquela se dá em parcelas, haverá sempre 

uma dificuldade maior na apuração do eventual prejuízo ao doador, ao cônjuge ou ao credor. 

                                                             
13 in Contratos Nominados, v. II, p. 81 
14 in Direito Civil, v. III, 28ª edição. São Paulo: Saraiva, 2005 - p. 204. 
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Naquilo que exceder a renda suficiente para a garantia do doador, ou a parte que o doador 

poderia dispor em testamento, ou em prejuízo para o outro cônjuge ou ao credor, será nula.  

 

13. JUROS MORATÓRIOS, EVICÇÃO E VÍCIO REDIBITÓRIO NA 

DOAÇÃO EM FORMA DE SUBVENÇÃO 

Aplicável à doação em forma de subvenção periódica a disciplina jurídica do 

art. 552 do Código Reale, principalmente a 1ª parte, que dispõe: “O doador não é obrigado a 

pagar juros moratórios, nem é sujeito às conseqüências da evicção ou do vício redibitório”. 

A norma legal cria faculdade em favor do doador, desobrigando-o de pagar juros 

moratórios. Acaso venha a efetuar as subvenções com atraso, não estará sujeito aos efeitos da 

mora e da inexecução. 

Ausente regulamentação jurídica e tratando-se de mera liberalidade, ou seja, de 

um contrato onde apenas uma das partes assume encargo, não cabe exigir correção monetária 

do doador, mas somente o que ficou estipulado. 

Não se cogita da evicção ou do vício redibitório. Estes institutos se aplicam aos 

bens móveis e imóveis. A doação em forma de subvenção é bem móvel por disposição legal, 

não sendo alcançada pela parte final do dispositivo. 

 

14. DOAÇÃO MODAL OU COM ENCARGO NA DOAÇÃO EM 

FORMA DE SUBVENÇÃO  

Igualmente aplicável à doação em forma de subvenção. Impõe a obrigatoriedade 

da execução do encargo, da parte do donatário, sob pena de revogação (Art. 555, I do CCB). 

Além da doação estar sujeita à revogação, em caso de ingratidão do donatário, 

também está sujeita em caso de não cumprimento do encargo, caso forem a benefício do doador, 

de terceiro ou do interesse geral. Se o encargo for instituído em benefício do próprio donatário, 

fica este dispensado do cumprimento. 

Segundo o renomado autor Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “O encargo pode 

consistir, por exemplo, na atribuição ao donatário de conduzir o doador à fisioterapia toda 

semana; na determinação do pensionamento de um parente pobre; na imposição de que o 

colégio forneça um certo número de bolsas de estudo a alunos pobres; no compromisso de 
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construção de um hospital ou de uma escola para pessoas carentes em terreno doado pelo 

município”15. 

Referido autor alerta, também, para o fato de que “O modo ou encargo não pode 

chegar a constituir uma contraprestação equivalente ao valor da doação, sob pena de se 

transfigurar o modelo contratual. Se o encargo for excessivamente oneroso, guardando 

equivalência com o objeto doado, poderá haver a caracterização de um negócio jurídico oneroso 

como a troca, a compra e venda, a prestação de serviços”16. Se o encargo a ser cumprido, for 

do interesse geral, conforme parágrafo único, o Ministério Público têm legitimidade ativa “ad-

causam” para executar a obrigação, acaso o doador, em vida, não o tenha feito. 

 

15. JURISPRUDÊNCIA ANOTADA 

Encontrei poucos precedentes para ilustrar o seminário. Selecionei este em que 

o doador, sem razão jurídica, pretende revogar a doação: “Doação – Revogação unilateral pelo 

doador ex própria auctoritate – Impossibilidade – Ação declaratória procedente – Apelação do 

autor provida e prejudicada a da ré”3. Trata-se de ação consubstanciada em acordo verbal, 

depois confirmado por escrito, segundo o qual o autor, nu-proprietário, fora favorecido pela 

usufrutuária do imóvel, sua avó paterna, com o percebimento dos alugueres provenientes da 

locação do bem. A hipótese configura a doação em forma de subvenção periódica, de natureza 

pura e simples, tacitamente aceita pelo donatário. Inocorrendo ingratidão e não estando a 

doação sujeita a encargo, foi o autor vitorioso na justiça, em ação declaratória. 

 

16. CONCLUSÃO 

Não obstante o tema permita profunda pesquisa no campo da doutrina e do 

direito comparado,  além de  respeitável  material  no  aspecto histórico, observa-se que a 

jurisprudência, principalmente em relação à doação em forma de subvenção, é escassa, 

dificultando a formação de um posicionamento em relação ao direito vivo. Também observa-

se que o legislador, ao tratar do tema, deveria, dentro de uma técnica mais apurada, separar as 

                                                             
15 in Contratos Nominados, v. II, p. 95 
16 Ibid. 
3 TJESP – Apel. Civil nº 366.145-4/6-00, Rel. Ariovaldo Santini Teodoro 
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disposições gerais, das espécies de doação, concluindo com a revogação da doação, o que 

tornaria o instituto de mais fácil compreensão. Embora algumas legislações coloquem o tema 

dentro do Livro das Sucessões, pensa-se que agiu bem o legislador ao mantê-lo no Livro das 

Obrigações, dês que apenas excepcionalmente a questão apresenta relação direta com o direito 

sucessório. 
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