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RECURSO ESPECIAL N." 30.647 - RIO GRANDE DO SUL (92/0032925-0) 
RELATOR : O SR MIN. BARROS MONTEIRO 
RECTE(S) • CARLA AZAMBUJA CENTENO BOCCHESE E OUTROS 
RECDO(S) • FIRMINO ANTONIO JACQUES BRANCO E CÔNnJGE E GLENA 

AZAMBUJA CENTENO 
ADV(S) • DR(S) MARCELO LAVOCAT GALVAO E OUTROS; PODALIRIO DE 

AZAMBUJA SANTOS; FERNANDO ANTONIO ZANELLA. 

EMENTA 

PROMESSA DE DOAÇÃO FEITA ÀS FILHAS PELOS EX·CÔNJUGES EM 
SEPARAÇÃO CONSENSUAL. RETRATABIUDADE. ENQUANTO NÃO 
FORMALIZADA A DOAÇÃO. 

JULGAMENTO EM 2' INSTÃNCIA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE PELA 
PARTICIPAÇÃO DE DOIS JUÍZES DE DIREITO. 

L A irregularidade na composição da Turma Julgadora deve ser argüida 
como preliminar de julgamento da causa. Hipótese em que não alegada na 
oportunidade da apreciação do recurso apelatório, nem tampouco nos 
embargos de declaração opostos. 

2. E da substância do ato (doação) a escritura pública (art. 134, 11, do 
Código Civil) 

3. Tratando-se de mera I iberalidade, uma promessa de doação sem 
encargo, é ela por natureza retratável: enquanto não formalizada a doação, é 
lícito ao promitente-doador arrepender-se. 

Recursos especiais interpostos por Giovana Azambuja Centeno Bocchese 
não conhecidos; 10 recurso especial não conhecido; 20 REsp conhecido, em 
parte, pelo dissídio, mas improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: 
Prosseguindo no julgamento, decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, não conhecer do recurso especial interposto por 
Giovana Azambuja Centeno Bocchese e nem do primeiro recurso especial e, por 
maioria, conhecer em parte do segundo recurso especial, mas negar-lhe 
provimento, vencidos em parte, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e Ruy 
Rosado de Aguiar. 

Brasília, 23 de novembro de 1998 (data do julgamento) . 

./Y-- "" f1--, ~= ~ ç:: 
Ministro BARROS MONTEIRO, Presidente e Relator. 

S T J 

I 2 ABR. 1999 
Data do DJ. 
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RECURSO ESPECIAL NO 30647-8 (92.32925-0) - RIO GRANDE DO SUL 

RELATORIO 

o EXM O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO: -

Carla Azambuja Centena Bocchese e Giovana Azambuja 

Centena Bocchese, a segunda representada por seu pai, Domingos 

Vicente Bocchese, ajuizaram ação ordinária de nulidade ou anulação de 

registros imobiliários e de promessa de compra e venda contra a sua 

mãe, Glena Azambuja Centena, e Firmino Antônio Jacques Branco. 

Alegaram, em síntese, que: 

Na separação judicial de seus pais, Domingos e Glena, ficou 

estipulada na partilha de bens que a "Fazenda Socorro", desmembrada 

em duas áreas, após a homologação, será doada pelos separandos às 

filhas, com reserva de usufruto à re. Em cumprimento a essa cláusula 

convencionada e homologada, os pais, nos autos da conversão da 

separação em divórcio, partilharam os imóveis em partes iguais às três 

filhas, respeitado o usufruto, sendo expedido o respectivo formal de 



~/'''N ,3;,k,d ,,{C~a 
RESP 30647 relatót'10 f 1 s. II 

partilha. Todavia, ao ser registrado o 1" formal de partilha, dos registros 

(R-4-1266 e R-7-2443) não constou, como devia, a cláusula supra referida, 

de conformidade com a qual a "Fazenda Socorro" será doada pelos ex-

cônjuges às filhas. Só constou nos registros o nome da mãe. 

A despeito da cláusula em questão e não obstante a partilha 

às filhas feita na conversão da separação em divórcio, também 

homologada judicialmente, a co-ré Glena, mera usufrutuária, prometeu 

vender os mesmos imóveis ao co-réu Firmino Antônio Jacques Branco, 

por escritura registrada sob nOs R-6-1266 e R-8-2443. 

Em face da omissão de dita cláusula, requereram: a) a 

anulação ou decretada a nulidade dos registros nOs R-4-1266 e 

R-7-2443, assim como dos registros correspondentes à promessa 

de compra e venda (R-6-1266 e R-8-2443); b) sejam determinados 

os registros corretamente nas matrículas nOs 1266 e 2443 de 

ambos os formais de partilha, o primeiro extraído dos autos de 

separação consensual, o segundo da conversão da separação em 

divórcio; c) alternativamente, caso desacolhidos os dois primeiros 

pedidos, que os réus fossem condenados solidariamente a 

indenizá-las pela perda dos imóveis. 

Ambos os réus contestaram a ação, sendo que a co-ré 

apresentou ainda reconvenção, pleiteando a revogação da promessa de 

doação por ingratidão. Posteriormente, a autora Giovana, assistida pela 

mãe, peticionou nos autos, ratificando declaração sua no sentido de que 

não tinha interesse em figurar no pólo ativo da demanda e de que o seu 
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pai, ciente do fato, desrespeitara a sua vontade. Postulou, assim, a 

revogação do despacho através do qual seu pai havia sido nomeado 

curador especial, bem como que sua mãe ou o representante do 

Ministério Público passasse a assisti-la. 

Sentenciando o feito antecipadamente, o MM. Juiz de 

Direito, aos argumentos de que era inexigível a promessa de doação 

acordada na separação e de que era nulo de pleno direito () formal de 

partilha expedido nos autos da conversão da separação em divórcio, 

acolheu a preliminar de carência de ação argüida na contestações. 

Quanto à co-autora Giovana, cassou a representação processual 

deferida a seu pai, admitiu a assistência pela mãe e excluiu-a do pólo 

ativo da relação processual. Por fim, concluindo que o pai das autoras, 

Domingos Vicente Bocchese, era o mentor da demanda, tendo agido de 

má-fé, considerou-o integrado na lide, submetendo-o aos efeitos da 

sucumbência solidariamente com a autora Carla. Fixou a honorária em 

13.000 OTNs. 

Tanto as autoras (a segunda representada pelo curador 

especial, seu pai) como Domingos apelaram. Glena interpôs recurso 

adesivo. 

A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto 

por Domingos, não conheceu dos recursos de Giovana e Glena e, por 

maioria, deu provimento parcial â apelação de Carla para assegurar-lhe 

a assistência judiciária. Restou vencido o Dr. Arnaldo Rizzardo, que 

-- J-
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dava provimento ao recurso de Carla em maior extensão para conceder-

lhe indenização no valor correspondente â parte que lhe competia nos 

bens prometidos a doar. 

Os fundamentos do V. Acórdão encontram-se resumidos em 

sua ementa: 

"Promessa do doa ção. Partilha ,m separação consensual 

convencionando doação do imóvel às filhas com usufruto vitalício à 

mulher não devidamente regi~trada. lmprescindibilidade da escritura 

pública perfectibilizando a liberalidade prometida. Inexigibilidade do 

direito prometido na hipótese de não implementaçuo da doaçào. 

Julgamento antecipado da lide Ausência de cerceamento de defesa e de 

outras nulidadc~ invocadas contra a sentença. 

Sentença reformada em parte" (fls. 945). 

Carla e Domingos, objetivando esclarecimento do julgado 

quanto aos honorários advocatícios e sua forma de pagamento, 

opuseram embargos de declaração. Rejeitados os declaratórios, 

Carla, Giovana e Domingos ~ este por si e na qualidade de curador de 

Giovana - interpuseram embargos infringentes e recurso especial. 

Nos embargos infringentes, suscitaram a preliminar de 

nulidade do V. Acórdão em virtude de a Eg. Câmara, tanto no 

julgamento da apelação como nos declaratórios, ter sido composta de 

um desembargador e de dois juízes de direito. No mérito, pugnaram pela 

prevalência do voto minoritário. 

No recurso especial, manifestado com base nas alineas !J., 6 e 

f do permissivo constitucional, alegaram: 

aI nulidade do Acôrdâo recorrido por incompetência 

absoluta dos juízes de la instância, que participaram dos julgamentos 

J' 
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da apelação e dos embargos declaratórios, com violação dos arts. 93, 

In, e 94 da Constituição Federal, 94 e 98 da Constituição Estadual, 117 

da LOMAN, 93 do CPC, 6 c
, 24, 25, 26, lI, .!! e §., da Lei Estadual n° 

7.356/80 (COJE). Sustentaram, nesse passo, que, tratando-se de 

nulidade absoluta, deve ser decretada de ofício, em qualquer tempo c 

grau de jurisdição; 

b) nulidade do processo desde a sentença, inclusive, por 

afronta aos arts. 5 c
, LIV e LV, da Carta Política de 1988, 130, 330, I, e 

331, lI, do CPC. Nesse ponto, disseram que o julgamento antecipado da 

lide lhes impediu de produzir provas, que levariam o Magistrado a outro 

convencimento. De outro lado, sustentaram que foram tidas como 

verdadeiras, sem qualquer prova ou permissão de contra-prova, as 

assertivas de que Domingos teria agido de mâ-fê, de que Carla 

participou das tratativas de venda do imóvel e de que Giovana não 

queria litigar contra sua mãe fundamentos nos quais se basearam a 

sentença e o Acórdão recorrido; 

c) vulneração dos arts. 13 e 284, caput, do CPC, pois 

Giovana foi excluída da lide sem que lhe fosse coniCedido prazo para 

sanar o defeito de representação; 

d) ofensa aos arts. 9°, I, 467, 468, 471, 472, 473, 474 e 516 

do CPC e 387 do Código Civil, uma vez que, colidindo os interesses de 

Giovana, menor relativamente incapaz, com os da recorrida, sua mãe, 

era de rigor a nomeação de curador especial - o que chegou a ser 
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determinado pelo dr. Juiz de Direito, em decisão que transitara em 

julgado; 

e) infringencia dos arts. 50, XXXVI, 467, 468, 471, 472, 473, 

474 e 485, IV, do CPC, e 6", § 3", da LICC, por ter o V. Acórdão feito 

tabula rasa das duas sentenças homologatórias, a da separação judicial 

e a da conversão em divórcio, ambas com trânsito em julgado (a 

primeira dispondo que o imóvel seria doad.o por ambos os ex-cônjuges 

às filhas; a segunda, homologando a consumação da doação); 

f) contrariedade aos arts. 1.027 e 1.124 do CPC, 167, n" 22, 

169,176, 1I1, n" 5, 214, 216, 230 e 246 da Lei n° 6.015, de 31-12-73, e 

82, 130, 145, II e IV, e 146 do Código Civil, nulo que é o registro do 

formal de partilha extraído da separação consensual sem a clãusula 

dele constante, segundo a qual o imóvel seria doado às filhas do casal; 

g) afronta aos arts. 18, § 1", e 23 do CPC e 896 do CC, 

porquanto, mesmo se reputando Domingos como litigante de má-fé, era 

caso de os recorrentes terem sido condenados a solver os honorários 

advocatícios de forma proporcional e não solidariamente. De outra 

parte. como Carla não foi tida como litigante de mã-fé, não deve 

indenização aos recorridos; 

h) vulneração do art. 20, § 4", do CPC, pois, inexistindo 

condenação, incide tal preceituação e não o § 3"; 

í) violação do art. 10, caput, da Lei n° 6.899/81, de vez que 

a correção monetária alusiva aos honorários deveria ser contada a 

partir da decisão judicial em diante e não desde o ajuizamento; 
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j) contrariedade aos arts. 128, 459 e 460 diO CPC em face de 

julgamento u{tra petita - não houve pedido de anulação das sentenças 

que homologaram as partilhas; 

1) insulto aos arts. 16, 17, 18, § 2°, 20, 128,459,460,472 

do CPC, jâ que V. Acórdão condenou a pagar os encargos da 

sucumbência quem não é parte no feito, o pai das autoras Domingos 

Vicente Bocchese; 

Por fim, apontaram divergência com a súmula n° 305 do 

Supremo Tribunal Federal e colacionaram como discrepantes arestos 

oriundos da Suprema Corte e dos Tribunais de Justiça de origem, de 

São Paulo, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso e do Ceatrâ. 

o apelo especial foi sobrestado. 

Os embargos infringentes de Giovana não foram conhecidos 

e os de Carla e Domingos acolhidos, em parte, apenas quanto à 

sucumbência. Eis a ementa do V. Acórdão: 

"PROMIiSSA DIi DOAçÃo. PRIit.rMfNAR DE NULlJ)ADF.. 

Legalidade de julgamento por Órgão do Tribunal em cuja composição 

atuaram juizes de direito de entrância fin:al, convocados em 

substituição. Inteligência do art. 118 da LOMAN (com a redação da Lei 

Complementar nO 54/86) e dos arts. 96, I, ª-, e 125 da Constituição 

Federal. Unanimidade. Promessa de doação de nua-propriedade de 

imóvel constante ue cláusula ue acordo em processo de separação 

consensual. Em relação às filhas, promitentes-donatárias, a promessa 

era de doação pura e simples, inexigível, portanto Voto vencido 

entendendo exigível a promessa de doação porque retributiva 

Redução dos honorários advocatícios porque anorrfialmcntt": t":lt":vados em 

virtude de litigância de má fé. Litigância que o Chupo, à unanimidade, 

não reconhece. 

Embargos parcialmente providos" (fls. 1.298). 
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Opostos declaratórios, foram desacolhidos. 

Ainda inconformados, Carla, Giovana (representada por 

curador, seu pai) e Domingos apresentaram com fulcro nas alíneas.!! e f 

do autorizativo constitucional um 2° recurso especial, no qual, além de 

reiterarem várias das alegações formuladas no primeiro, argüíram: 

a) nulidade do V. Acórdão que julgou os declaratórios, por 

afronta ao art. 535, 11, do Código de Processo Civil. Sustentaram que o 

áecisum não enfrentou as assertivas de violação dos arts. 93, 111, 94 e 

125 da CF e 467, 468, 472 e 485, V, do cpc. Aduziram que não foi 

examinado o argumento de que a doação se consumara com a partilha 

havida no processo de conversão da separação em divórcio; 

b) vulneração dos arts. 467, 468, 472, 474 e 485, V, do CPC, 

em razão de ter o V. Acórdão desrespeitado a coisa julgada, 

consubstanciada no compromisso de doação e na dOíl.ção já consumada 

(conversão em divórcio); 

c) malferimento dos arts. 18, § 1~, 20, § 4°, e 23 do CPC, sob 

a afirmativa de que, não sendo Domingos Vicente Bocchese parte no 

litígio, resta agora decidir sobre os honorários de 4.500 OTNs. 

Asseverando, afinal, que o entendimento' manifestado pelo 

V. Acórdão no sentido de que a promessa de doação era inexigível e de 

que o descumprimento do acordo interessava tão-somente aos ex-

cônjuges se põe em confronto com a orientação traçada por outros 

Tribunais, reiteraram a dissidéncia jurisprudencial veiculada no 

anterior REsp. Selecionaram, ainda, arestos emanados do Pretôrio 
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Excelso e do Tribunal de Justiça de São Paulo, insistindo na asserção 

de que no caso a promessa de doação feita na separação judicial se 

consumou no processo de conversão em divórcio. 

Contra-arrazoados, os apelos excepcionais foram admitidos 

na origem pelas letras.!! e f. 

Pronunciou-se a Subprocuradoria-Geral da República pelo 

conhecimento e provimento. 

É o relatório. 
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RECURSO ESPEC14L Nº 30647-8 (92_32925-0) - RIO,GRANDE DO SUL 

VOTO 

o EXM o SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO (RELATOR): -

1. São inexistentes os recursos especiais manifestados por 

Giovana Azambuja Centena Bocchese. A sentença cassara a sua 

representação processual deferida ao pai, Domingos Vicente 

Bocchese, por inteiramente desnecessária, de vez que se tratava à 

época de menor relativamente incapaz. Ao mesmo tempo, o decisório 

de 10 grau admitira a assistência da menor a ser exercida pela mãe, 

Glena Azambuja Centena. De sorte que, interpostos os dois apelos 

excepcionais pelo pai, ressai evidente no caso a ifcnitimatio aá processam, 

porquanto, em face do estatuído pelo Magistrado de la instância, 

cabia à referida recorrente Giovana comparecer ao feito assistida por 

sua mãe. Alcançada a esta altura a maioridade (é nascida em 

04.01.71), incumbia-lhe agora ratificar pessoalmente os atos 

praticados em seu nome, neles compreendidos os dois apelos 
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excepcionais, o que não foi feito, inclusive porque, aQ que tudo indica, 

tal não é de seu interesse. 

À falta de mandato, aplica-se à hipótese em tela o 

enunciado da sumula n" 115 desta Casa, de conformidade com o qual 

"na instância e!!pecial é inexistente recurso interposto por advogado sem 

procuração nos auto8~. 

2. Inocorre, de outro lado, o pretendido cerceamento de 

defesa diante do julgamento antecipado da lide. 

o ponto nodal do litígio diz com matéria eminentemente de 

direito, qual seja, a alusiva à ineficácia da promessa de doação, 

aspectos estes enfatizados tanto pela decisão de 10 grau como pelo 

Acôrdão proferido em sede de apelação. Assim, questões de fato 

periféricas e irrelevantes à solução do cerne da controvérsia não 

obstavam o julgamento antecipado, prescindível que era a designação 

da audiência (art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil). 

3. A irregularidade alegada na composição da turma 

julgadora, tanto na apelação como nos primeiros embargos 

declaratórios, devia ser argüida como preliminar dos respectivos 

julgamentos, sob pena de dar-se guarida ao comportamento desleal da 

parte, que espera o seu resultado para somente depois invocar o fato. 

Esta orientação tem prevalecido não só nesta Quarta 

Turma (AgRg no Ag n° 7.406-RS, de que fui Relator), como também na 

Terceira Turma deste Tribunal (REsp's nOs 15.710-RS e 17.829-RS, 

ambos de relatoria do em. Ministro Nilson Naves). 
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Idêntica a diretriz traçada pela Suprema Corte: 

"Irregularidade ele composição da Turma julgadora deve ser 

argüida eomo preliminar de julgamento da causa, e dela não 

se conheco se sobre ela nao ~e pronunciou o acórdão 

impugnado" (RTJ 86/493. Tribunal Pleno, relator Ministro 

Cordeiro Guerra). 

Na espécie dos autos, hâ maIs uma circunstância em 

desfavor dos recorrentes na irresignação formulada: apôs o julgamento 

do recurso de apelação, foram opostos embargos declaratórios e 

também aí nada se alegou a respeito de eventual irregularidade na 

composição do órgão julgador. 

4. Remanesce para exame a questão de fundo, ou seja, a 

inexigibilidade da promessa de doação feita quando da separação 

consensual do casal progenitor da autora carla. 

Na cláusula XII da petição de separação estipulou-se: 

"A Fazenda denominada Socorro, descrita no item VII, letra 4 
após a homologação, será doada pelos separando f! às filhas, 

com usufruto para a separanda. correndo as despesas todas 

por conta do cônjuge varão" (fls. 33). 

Homologada a separação, extraiu-se o formal de partilha, 

mas o oficial do Registro de Imóveis de Vacaria não inscreveu a 

supramencionada cláusula, pelo que os registros (R-4-1266 e R-7-2443) 

ostentaram como proprietária o nome da co-ré Glena, mãe de Carla. 

Mais adiante, já na ação de conversão da separação em 

divôrcio, lavrou-se um auto de partilha, em que os dois imóveis (na 
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verdade um só) foram partilhados, em partes iguais, às três filhas. 

Expediu-se, então, na Comarca de Caxias do Sul um segundo formal 

de partilha, após ter o MM. Juiz de Direito julgado procedente o 

pedido de conversão da separação em divórcio. 

Na presente demanda, a autora Carla sustenta que a 

doação se consumara com o acordo homologado na separação judicial 

ou, ao menos, com a partilha efetuada nos autos da conversão em 

divórcio. Daí - segundo ela - a nulidade dos registros R-4-1266 e R-7-

2443, que não contemplaram a cláusula de compromisso da doação. A 

co-ré Glena, por conseguinte, mera usufrutuária e não proprietária 

dos imóveis, não poderia ter prometido a venda ao co-réu Firmino 

Antônio Jacques Branco. 

Esse o objeto primordial da lide. 

A sentença arredou a pretensão vestibular por ineficácia 

da promessa de doação feita pela co-ré Glena e em razão do desvalor 

jurídico do formal de partilha expedido na Comarca de Caxias do Sul. 

instância: 

Assim se desenvolveu a motivação do áecisllm de I" 

"'n 2 . Carência de ação por inefieácia da promessa 

de doação e nulidade e desvalor jurídico do formal 

da partilha: 

Desnecessário dizer, aqui está a questão central da lide. 

Confunde-se com o pr6prio mérito do pedido. 

Em essência. li autora remanescente. CARLA, busca: a) o 

registro da cláusula da promcs~a de doar; b) o registro do 

formal de partilha expedido em Caxias do Sul; ambos tendo 

como conseqüência a anulação dos registros atuais; ou, 
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desatendido!l esses pedido!'!, c) a condenação dos réus na 

indenização da:. perdas e danos. 

Os três pedido:; improcedem. Os fundamentos: a) A 

promessa de doação é irregistravel. Socorro-me do 

ensinamento do De:!>. ERPEN (in RT 629/20) segundo o qual 

'Não sendo a promessa de doar um direito real, não 

encontra espaço na lei 

inscrição.' E ainda: 'Numa 

registral 

leitura do 

para fins 

art. 167, I, 

de 

d. 
Lei 6.015/73, não se vê no mesmo elenco, que ê 

exaustivo, espaço para registro da prOIDessa de doar. 

E há sobradas razões para tal omissão, isso porque, 

não se constituindo em direito real, o registro da 

prom.essa a nada levaria. Seria um re'gistro 

que feriria o principio da utilidade. 

vinculação 

registro é, 

definitivas 

do art. 167, 

do sedizente aquinhoado à 

portanto, inoperante. Já as 

estão previstas expressamente 

I. da lei registral.' 

inócuo e 

Não há 

coisa. O 

doações 

no n. 33 

Assim, tendo sido partilhados OI!! bens na ação de separação 

do casal em P. Alegre, ao registrar os re'spectivos formais 

andou bem o Sr. Oficial do Registro de Im6veis de Vacaria ao 

não inscrever essa cláusula. irregistrável. 

b) O registro do formal de partilha de Caxias do Sul 

é impossível pelos seguintes fundamentos: a doação exige 

forma pública; o advogado que interveio em nome da 

promitente doadora não tinha poderes para taL a partilha já 

tinha sido decidida em P. Alegre: o formal de partilha não é 

documento atributivo de propriedade, meramente 

declarativo de direito; mesmo em ação especifica do art. 639 

do CPC seria inexigível a promesl!!a em pauta, porque, do 

ponto de vista da autora, é pura e simples, 

Por partes. 

É da substância do ato tral!!lativo de direito reais sobre 

im6vei5, entre os quais a doação, a escritl1ra pública (art. 

134, 11, do CC). Com a devida vênia, não cabia ao Juizo de 

Caxias do Sul substituir· se ao Tabelião () fo:rmalizar a doação 

através de forma diferente da exigida pela lei. Aliás, aquele 

inclito Magistrado ainda relutou para fazer expedir o formal 

de f. 51, como se vê à f. 289, argumentando que a partilha 

(convenção e divisão de bens do casal) já foxa feita nos autos 

da separação consensual que tramitou em P. Alegre. Conforme 

gizam os réus, o Magistrado laborou em involuntário equívoco 

ao aquiescer com o requerimento de Domingos mandando, 
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afinal. expedir tal formal por considerar que tinha havido 

repetição da partilha anterior de que. cornQ bem demonstrado 

pela parte, não se t..1'8tou, já que em P. Alegre houve partilha 

dos bens do casal e não à favor das filhas: a favor destas 

houve promessa de {Inação que, para se consumar, segundo 

entendimento que acolho, ner:e!!sitava de escritura pública. 

IIá, decorrentemente, nulidade de 

formal pretendido registrar que o art. 

declarar, até mesmo de oficio pelo juiz. 

pleno 

145, m, 
direi to do 

do CC, manda 

Não se diga que este Juiz fHltaria ferindo o principio da coisa 

julgada, conforme argumenta a autora. O ato nulo pode ser 

reconhecido em qualquer momento c grau de juri sdição e ao 

signatário está sendo pleiteada prestação jurisdicional neSrle 

sentido via das preliminares levantada!! pelos réus. Também 

em P. Alegre teria sido esgotada a jurisdição sobre a partilha 

dos bens do casal que não cabia reabrir em Caxias, o que foi 

feito astuciosamente por Domingos. levando esse Juízo a erro. 

Conforme demonstram 08 réus às cscâncaras, e pode se ver no 

instrumento de f. 213, o advogado que interveio no auto 

de partilha de f. 274/277 não tinha nem poderes para 

partilhar bens quanto mais para executar a prome8sa 

de doação que acabou se consumando. Os poderes outorgado!! 

são para o foro em geral do ar1. 38 do CPC e mais alguns 

especiais ordinários - mas· para requerer e acompanhar em 

todos os trâmites legais o divórcio de GLENA. Nenhum poder 

para alienar o imóvel por doação pela modalidade de 

liberalidade pura. Pertinente com o ponto o argumentado com 

base no aresto jurisprudencial colacionado à f. 467 e 55. que o 

instrumento necessitava conter poderes especiais e 

expressos. Assim, o ato praticado não tem validade jurídica 

para O!! fins pretendidos já que praticado por agente 

destituído de mandato suficiente. 

Por fim, acolho a tese de Agostinho Alvim que vem sufragada 

pelo eolendo STF em três oportunidades: a da inexistência 

da promessa de doação, como obrigação de cumprir 

liberalidade que não se quer ou nã'O se pode mais 

praticar (RTJ 58/15:1, RTJ 103/327 e RT 602/269). 

Segundo o magil'!tério do referido Mestre, 'é dogma 

fundamental, em m.atéria de doação, a 

sempre 

persistência 

possível o do animus áonanái, sendo 

arrependilnento ou a revogação do ato (Da Doação. p. 

43) '. 
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o Min. Oscar Corrêa. no último repcrt6rioH 

jurÍ"prudenClais aClma referidos. indica como favoráveis à 

este enlendimento doutrinário. no Brasil, Cunha Gonçalves, 

Serpa Lopes e Caio Mário da S. Pereira: Pont(18 de Miranda 

entende possível indenização se o outorgante ntio cumpre o 

pacto de donando . não doa, não conclui o contrato de doação: 

W. Barros Monteir<J arlmite a exigibilidade ela promessa de 

doaçiio, ainda que invocando o direito alemão. 

Na jurisprudência do TJRS encontra-se três acórdãos sobre o 

tema, dois inadmitindo a promessa, e outro admitindo-a. cujas 

ementas colaciono: 

RJTJRS R3/171 DOAÇÃO. Promessa de doação. A 
promessa de doação retribuitória ê exigível na 

medida em que representar retribuição. A promessa 

doação pura e simples é inexigível. (l~ C. unâ.n., reI. 

Des. Túlio M. Martins, 12.08.80). 

RJT,JRS 711351 Contrato de promessa de doação. 

Sendo a doação uma liberalidade de quem a presta, 

não sendo formalizada desde logo; torna-se 

inexeqüível; eis que o promitente doador a qualquer 

tempo pode arrepender-se da doação. ( ... ) (2& C., unán., 

rel. Des. Júlio M. Porto, 03.05.78). 

RJTJRS \12/428 (Em.) PROMESSA DE DOAÇÃO - É válida, e 

plenamente eficaz e exigível, a promessa de doação 

de bens imóveis em favor dos filhos, acordada pelos 

progenitores quando da 

U~uf:ruto sucessivo ( ... ). (l~ C., 

6.8.85). 

separação consensual. 

reI. DeR Athos ü. Carneiro. 

Nos acórdâos do ~TF lê-se o seguinte: 

RTJ 103/329 . (do voto) e a promessa de doação, antes de 

consumada, através de escritura pública, não é 

suscetível de ser exigida. A natureza do negôcio da 

doação, acentua Agostinho Alvim, ê i.compatível com 

o seu aperfeiçoamento sem o animus ábnantli atual (STF. 

la T., ReI. Min. Soares Munhõz. unân., 19.0581). 

RT 602/269 . Doação. Promessa de doação. Discussão 

do tema. Predominante na doutrina brasileira a da 

inexistência da promessa de doaç'ão, acolhida a 

jurisprudência da Corte. Precedentes. (STF, la T .. ReI. 

Min. üscar Corrêa. unàn., 30.08.85). 
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!lá um claro divisor de águas na interprlltação que csses 

eminentes ,Juize::> {Ião à matéria, qual seja.. o úe i'lIH ou não 

pura e simples a liberalidade prometida. Havendo encargos ou 

sendo retribuitória, é exigivel. nessa medida; do contrário, 

!'lendo pura e simples, é inexigível. 

Da leitura do inteiro teor do <Jcórdão relatado pelo Des. Athos, 

que a autora oportunamente juntou à f. 610/619, Yê·~e que a 

situação fática era diferente da deslindanda nesta ação 

jUi'ltamente pela reciprocidade de obrigaçães dos cônjuges na 

ação de separação em relação nos filhos: ambos prometeram 

doar seus bens o réu não cumpriu a sua. ptomeSRa ( a mulher 

teria cumprido a sua) alegando necessitar do imóvel para 

gravá-lo na sua atividade rural os autoreS veicularam ação 

para obter sentença condenatória do réu a outorgar escritura 

pública de doação. 

Aqui se trata de doação pura e l:!imples à favor das filhas e de 

obrigação que onerará unicamente GLENA. Veja-se a cláusula X 

de f. 31: 

'Ao cônjuge mulher serão atribuídos os seguintes 

bens 

Imóveis 

Uma fração de terras ." de 16.32.928,50m 2 ' 

E depois a cláusula XlI: 

'A fazenda denominada Socorro, descrita no item VII, 

letra d.., após a homologação, será doada pelos 

separandos às filhas, com usufruto para a separanda, 

correndo as despesas todas por conta do cônjuge 

varao. 

Ora, há uma contradição flagrante nesse texto: o imóvel coube 

à mulher; então do quinhão dela é que sairia a liberalidade: 

era ela a titular do dom[nio c competente para alienar o bem. 

Mas o ponto é: a doação prometida é pura e simples uma 

vez que as futuras donatárias, que são a outra parte da 

relação jurídica obrigacional. nada prometerem retribuir à 

promitente doadora. Trata-se de doação pura e simples, sem 

encargos para as beneficiárias, ('.omo já havia percebido o Dr. 

Promotor de ,Justiça à f. 627. Então a conclusão a que se chega 

ê a enunciada pelo DeR. Túlio acima transcrita: 'a promessa 
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de doação pura e simples e inexigivel' com a qual oDes. 

Athos também se pôs de acordo no curso do acórdão 

colacionado. 

Não se nrgumente que a participação de Domingos no custeio 

das cle!!pcsas com a escritura pública (havia necessidade de 

escritura pública. portanto: Domingos até foi ao tabelionato 

f. 253) transmudou em únalagmática a relação jurídica. 

DomingoR não era parte na promessa de doação: nem 

promitente doador, já que não detinha domínio sobre o bem, 

nem promitente donatário. Havia eSsa c haveria outra5 

obrigações não escritas e que vieram à tona nus autos, as 

quais teriam sido avençadas para contrabalançar a partilha. o 

que é outra questão . 

• \sRim, a doação promel.ida 

imposlúbilidade juridica 

não podia 5er exigida de GI..ENA por 

do pedido. Na lição de Cunha 

Gonçalves, colacionada pelos Magistrado an1es citados, se lê a 

seguinte passagem: 

'Não ê possível ou não tem valor algum, portanto a 

promessa de doar. A doação ou existe. ou não existe. 

Sendo um favor, ela não pode ser exigida, sob pena 

de indenização de perdas e danos: teríamos assim, 

u~a doação forçada; 

Faltaria à doação o 

nu{{o jure cODente. O 

e um beneficio não se impõe. 

seu caráter de espontaneidade, 

nÃo fazendo a 

prometida, poderá 

doador, 

causar decepção ao 

doaçÃo 

pretenso 

donatário; mas não comete ato ilicito. As promessas 

só são exigíveis nos contratos a título oneroso, que 

são negócios jurídicos, com prestações recíprocas' 

(Tratado de D. Civil, t. 8/80). 

Contrariamente ao Prof. Natal Nader 

o 

(in Revista Ajuris 

a#imus donanái tem 16/125), Agostinho Alvi.m entende que 

que existir na ocasião da efetivação da doação. Não bastando 

que tenha existido na oportunidade da promessa, justamente 

porque possivel o arrependimento entre um ato e outro. 

c) O pedido sucessivo de indenização: 

Por este último argumento também se vê a improcedência do 

pedido sucessivo de indenização das perdas e danos ante a 

i.mpossibilidade da execução da promeRRa de doação. A autorn 

pode sentir-se decepcionada com a promitente doadora. mas 

nao tem direito a nada, nem mesmo à indeni:t:ação que pleiteou 

altern a ti v a me n te e em Hucessividade com 0' pedidos 

principais." (fls. 7001706). 
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Tais fundamentos foram acolhidos pelos votos majoritários 

proferidos em sede de apelação, ficando ali vencido o Dr. Arnaldo 

Rizzardo, que concedia a reparação de danos pleiteada, por considerar 

como perfeita e acabada a doação com a manifestação de vontade 

havida no acordo de separação judicial. 

Em grau de embargos infringentes, a tese adotada restou 

mantida ainda por maioria de votos. O Desembargador designado para 

lavrar o Acórdão, Ivo Gabriel da Cunha, assim se pronunciou acerca 

da tormentosa controvérsia: 

"Vou OU8ar divergir do eminente Relator Tubinambá. Creio 

que em relação às filhas do casal a doação era pura c simples. 

A comutatividade da cláusula se punha na relação marido e 

mulher, cõnjuges na separação. Evidentemente que as filhas 

não são partes no processo de separação, e o descumprimento 

ulterior daquilo que tivesse sido combinado entre os cônjuges 

na separação, a meu ver, é tema que interessa aos cônjuges e 

não aos filhos. 

Participo da idéia de que. se a doação é retributiva. ela é 

exigivel. mas, se ela {>. pura e simples, ela é inexigível. Acho 

que, em tese. não discordo do eminente Relator. No caso 

concreto é que a divergência se estabelece. Parece-me que 

aqui não era retributiva a promessa de doação entre o 

promitente·doador e os promitentes donàtários. Por isso 

entendo inexigível essa doação. Ora, se é inexigível essa 

promessa de doação. a cláusula não repercutiria nem no plano 

da validade. ou da eficácia da promessa de eompra e venda, e 

nem gerarIa obrigação de indenização pela não·consumação da 

doação prometida" (fls. 1.311). 

Expressivo, por igual, o voto prolatado pelo il. 

Desembargador Talai Djalma Selistre, in 'Ver6is: ,-
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"Fui juiz em Vara de Famílitt por três anos e Lenho a certeza 

de que foram os três anos mais longos da minha vida: eles não 

tiverttm só .1eG dias. roram hem maiores. Lá. vi tudo ttquilo 

que se vê na discussão desta demanda. problemas rle ordem 

familiar. Preocupava-me, lá, com as 

qualquer ato judicial, em qualquer espécie 

('.onseqüências rle 

de feito. Vejo aqui. 

agora, retornar toda aquela gama de interesses conflitantes. 

em cima do que eu diria uma falta de cuidado no trato da 

questão que era do interesse dos cônjuges que lõ!e separavam. 

Quando estava na Vara de Familia, tinha o cuidado - e o fiz 

muita.s vezes - de exigir, de pronto, dos cônjuges. quando 

estabeleciam esta doação antes da homologação, a 

apre!'lentação de uma escritura, onde alienavam o bem ao filho 

com reserva de usufruto em favor dos dois ou dfl A ou B. Isto 

não se fez aqui. o que resultou em todo I'! esse problema. 

Faço essa colocação, 

assunto. Houve essa 

para poder me posicionar 

falha lamentavelmente, 

a respeito do 

e a questão 

surgiu. Não nos importa, aqui e agora, saber por que houve 

este desentendimento entre mãe e filha, de acordo com tudo o 

que foi apresentado não t.ive acesso aos autolõ! '. mas importa 

estabelecer que houve uma promessa de doação, e promessa de 

doação, como pré-contrato que é, não caracterizar a doação em 

si mesmo. R, por nao caracterizar a doação em si mesma, não 

pode prevalecer frente aos intere!!ses do possivel futuro 

donatário, desde que não haja mais o i.nteresse do doador p,m 

doar, t<;sta ó a realidade. Se não há mais o interesse em doar, 

não há como o futuro donatário pretender flxigir essa doação. 

Tirante a hip6tese - que já foi colocada pelo ilustre Des. Ivo 

Gabriel e, também, de certa forma, pelo eminente Relator de 

que esta doação tenha um caráter retributivo, o que nao ó o 

caso de que se cuida. Aqui, houve prome8HIl de uma doação 

pura e simples. 

Então, mesmo admitindo essa ponderação, no I'!cntido de que a 

promessa de doação se constituiu num ato-condição para que 

os cônjuges chegassem ao alcance da separação pretendida, 

mesmo aqUI, acompanho integralmente a 

manifestaçiio do l1es. Ivo Gabriel, porque entendendo que 

seria um ato-eondiçiio nntre os cônjugeA. Os filhos não têm 

nenhuma ingerência diretll. nao têm o direito ele pleitear o 

cumprimento desse ato-condição que diz respeito ao, 

interesses dos pais, porque li Reparação envolvia apenas os 

interesses destes. enquanto soparação, e era ato-condição da 

separação. E, se era uma promessa, como já referi, de uma 

doação pura (J simplús, sem esse caráter de retribuição, não 
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há ~omo eo~itar da possibilidaue de exigência por parte do 

prctcnl'!o donatário" (fls. J.312/1.:~14). 

Em suma, não vingou a assertiva formulada pela autora 

Carla de que a doação se configurou com a mera inserção da 

in digitada cláusula no acordo de separação do casal. 

Conquanto altamente discutida a questão, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, penso que realmente a doação ás 

filhas não se consumara com o simples compromisso havido na 

separação consensual. Em primeiro lugar, porque era da substância 

do ato a escritura pública (art. 134, n° 11, do Código Civil). Aliás, vale 

lembrar que, sendo a doação um contrato, requer para aperfeiçoar-se 

não só a oferta dos doadores, mas também a aceitação dos donatários, 

como vem expresso no art. 1.165 do aludido Coáex;.. Havia, pois, mais 

um motivo para a outorga da escritura pública no caSo, representadas 

ou assistidas ali as menores donatárias por curador especial (cfr. Rev. 

dos Tribs. vaI. 599, pág. 128). Em segundo lugar e sobretudo, porque, 

tratando-se de uma promessa de doação pura e simples, sem encargo, 

ela é, por natureza retratável; enquanto não concretizada, 

formalizada, ao promitente-doador é lícito arrepender-se. Este 

característico da doação vem anotado por Agostinho Alvim, para quem 

"é dogma fundamental, em matéria de doação, a persistência do animus 

áonanái. Assim sendo, o arrependimento, ou revogação do ato é sempre 

possível, antes de consumada a doação pela aceitação do donatãrio" 

(Da Doação, pago 43, ed. 1963). Essa também a linha de pensamento 

D-
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de Cunha Gonçalves expressa em lição repetidas vezes evocadas 

nestes autos, inclusive pela r. decisão de 1" grau. 

É a diretriz que predominava no Sumo Pretório, quando se 

lhe encontrava afeto o controle da legislação infraconstitucional. 

Confira-se o aresto publicado na RTJ 115, pâgs. 440-448, em que o 

Sr. Ministro Relator, Oscar Corrêa, compendia inúmeros escõlios 

doutrinários a respeito do tema. Além disso, no mesmo diapasão 

pronunciaram-se os jUlgados insertos nas RTJs 58/153, 68/499, 

103/327 e 113/869. 

Ainda hã pouco subsistiu, na Corte Suprema, por não 

haver contrariado norma constitucional, a decisão proferida pelo 

Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul no sentido de que a 

promessa de doação não pode transformar-se em obrigação, em dever. 

"Liberdade e coatividade são inco-mpaf.íveis" (RTJ voI. 152, pág. 917). 

Nos Tribunais estaduais. embora se reconheça a 

divergência existente acerca de tão polêmico assunto, prevalece o 

entendimento de que, em face de nosso Direito, não se pode exigir o 

cumprimento de promessa de doação, que é mera liberalidade (Rev. 

dos Tribs. 487/55; 435/170; 348/338; RJTJESP 110/105 e 108/109; 

RJTJRS 83/474 e 71/351). 

Ainda que em hipótese fãtica diversa da presente, este 

Superior Tribunal de Justiça procedeu à distinção entre a promessa 

de doação e da doação propriamente dita, não atribuindo efeitos ao 

simples compromisso de doação feito aos filhos, mesmo que 
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homologado o acordo pelo Juiz (REsp n° 23.507-1jSP, relator Ministro 

Nilson Naves, in DJU de 21-06-93). 

Em sede doutrinária, compartilham ainda da mesma 

opinião Sílvio Rodrigues {Direito Civil Dos Contratos e das 

Declarações Unilaterais da Vontade, voI. 3, pago 200, 2211. ed.)j João de 

Oliveira Filho (Promessa de Doação - Invalidade feita por instrumento 

particular em desquite amigãvel - in Rev. dos Ttibs. 463/59-64)j 

Serpa Lopes (Curso de Direito Civil, vai. III, Parte Primeira, pago 338); 

Maria Helena Diniz (Tratado Teórico e Prático dos Contratos, pâg. 41) 

e Caio Mario da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil, vaI. III, 

Fontes das Obrigações, pâgs. 177-178,911. ed.). 

Esta matéria fora prematuramente agitada no primeiro 

recurso especial, pois pendente ainda de apreciação via dos embargos 

infringentes. Cuidava-se de decisão não-definitiva (súmula n° 281-

STF). O mesmo é de dizer-se do tema concernente à re.s juáicata: 

estando ele umbilicalmente vinculado à questão da exigibilidade ou 

não da promessa de doação, somente se exporia a recurso especial a 

decisão final proferida pela Corte a quo. 

Entretanto, força é reconhecer que, tocante à ineficâcia do 

compromisso de doação feito em acordo de separação judicial, a 

jurisprudência colacionada no segundo REsp é discrepante do Acórdão 

recorrido (cfr. os julgados insertos nas Rev. dos Tribs. 613/260-262 c 

460/107, a propósito dos quais os recorrentes obedeceram as 
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exigências regimentais), motivo pelo qual, nessa parte, estou em 

conhecer desse recurso, porém, para negar-lhe provimento. 

5. Não há falar-se na especie em coisa julgada. 

Antes de mais nada, ê bom que se registre que o voto 

minoritário, da lavra do ilustre Dr. Arnaldo Rizzardo J em sua asserção 

consubstanciada na locução "no document.o constante dos autos já está 

caracterizada a doação" (fls. 971) não se referiu, de modo algum, à 

ocorrência da res juáicata. S. Exa., segundo ressuma de seu brilhante 

pronunciamento, mencionou tão-somente que o mero acordo entre os 

ex-cônjuges havido na separação judicial já configurava a doação, não 

sendo necessário nenhum outro instrumento complementar, tanto 

mais que asseverou logo em seguida: "os contrato são válidos desde o 

momento em que há a manifestação das partes ... " (fls. 971). 

Inocorre a coisa julgada, como sustenta a recorrente, 

primeiramente porque a simples homologação judicial da separação 

disse respeito à separação em si e ao partilhamento de bens, não se 

referindo, por conseguinte, ao objeto da promessa, que é a doação. 

Em segundo lugar, embora a partilha do imóvel em tela tenha sido 

admitida em favor das três filhas do ex-casal - de modo irregular 

conforme evidenciou a sentença - a verdade ê que não houve ali, no 

pedido de conversão da separação em divórcio (Comarca de Caxias do 

Sul) sentença homologatória alguma. O que o Juiz de Direito da Vara 

de Familia de Caxias do Sul prolatou foi, sim, uma sentença de 

procedência da açãO intentada por Glena para converter em divórcio a 
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separação consensual (fls. 57 e VO). A propõsito desta segunda 

decisão, observo que, nos termos do art. 469, inc. I, do CPC, não 

fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para 

determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. 

6. Fica o primeiro recurso especial à evidência prejudicado 

quanto às impugnações referentes à representação e à capacidade de 

estar em juizo da co-autora Giovana. 

Tocante à alegação de coisa julgada, o tema ainda se 

achava pendente de exame em sede de embargos infringentes, 

conforme acima assinalado, pelo que enfocado de maneira precoce 

pela recorrente Carla. 

As matérias atinentes aos arts. 1.027 e 1.124 do Código 

Civil não foram ventiladas pelo V. Acórdão da apelação, razão por que 

ausente aí o requisito do preqüestionamento (súmula n Q 282-STF), 

assim como não o foram as relativas aos arts. 169, 176, n° UI, 5, 214, 

216,230 e 246 da Lei n° 6.015/73, 82, 130, 145, lI, e 146 do Código 

Civil. 

A sentença, confirmada por aquele V. Acórdão, versara 

apenas sobre os arts. 167, I, e 167, I, na 33, do mencionado estatuto 

legal, fazendo-o, porém, de maneira irreprochável de acordo com o 

magistério do ProL e Desembargador Décio Antônio Erpen, em 

consonância com o qual não se verifica do quadro desenhado pelo art. 

167, inc. I, da LRP espaço para registro da promessa de doar ("Da 

~ 
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Promessa de Doar nas Separações Judiciais", in Rev. dos Tribs. 629, 

pág. 23). 

Não se vislumbra, nesse passo, afronta alguma à lei 

federal. 

A sucumbência atribuida de modo solidário a Domingos 

Vicente Bocchese, de sua vez, tambêm não constituia decisão 

definitiva, ante a pendência do recurso de emba~gos infringentes. 

Igual solução há de atribuir-se ao tópico relativo ao montante da 

verba advocatícia atribuída à autora e a Domingos. A própria 

condenação deste último, a despeito de não ser parte no litígio, ainda 

dependia de solução definitiva pelo Tribunal a quo. Diga-se o mesmo 

no que concerne ao seu comportamento dito de má-fé. E, quanto ao 

art. 1 c da Lei n° 6.899/81, não se satisfez, outrossim, o pressuposto 

do preqüestionamento (súmula n" 282-STF). 

A assertiva de julgamento ultra petita, de Seu turno, liga-se 

à de coisa julgada, por igual não dirimida em grau de apelação com 

foros de definitividade. 

No primeiro REsp, os recorrentes indicaram dissonância 

interpretativa com a súmula 30S-STF e com diversos outros julgados, 

oriundos da Corte Suprema, dos Tribunais de Justiça de São Paulo, do 

Rio de Janeiro, do Mato Grosso e do Ceará. 

No que tange ao aludido verbete sumular, prematuro 

tambêm o REsp por envolver aspecto ainda pendente de solução 

definitiva por parte do Colegiado de origem. De qualquer forma que 

-') 
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seja, não seria viável o conflito interpretativo nesse ponto, porquanto 

a súmula em foco se refere a acordo de desquite ratificado por ambos 

os cônjuges, enquanto que aqui se trata de promessa de doação feita 

em separação judicial, situações diferentes, portanto. Ademais, em 

casO assemelhado, o Supremo Tribunal Federal, num jUlgado de que 

foi relator o em. Ministro Moreira Alves, teve como inexistente o 

dissídio com a súmula n Q 305 em hipôtese na qual também se 

concluiu pela impossibilidade juridica do pedido (AgRg no Ag n° 

120.402-8jDF, julgamento em 30.10.87). 

No mais, os arestos colacionados como paradigmas vieram 

à lume sem que os recorrentes cuidassem de cumprir o disposto no 

art. 255, § 2°, do RISTJ, mencionando as circunstãncias que 

assemelhassem ou identificassem as espécies confrontadas. Além 

disso, os modelos selecionados trataram, por igual, de ter.D.a H.inda 

condicionado à decisão definitiva da Corte estadual em sede de 

embargos infringentes. 

Em suma, o primeiro recurso especial não é de ser 

conhecido pelos motivos supra apontados, não fossem a prolixidade 

das razões e o desarrumo das questões, tudo a dificultar a exata 

compreensão da controvérsia. 

7. Finalmente, o 2° REsp é conhecido pela divergência, 

como registrado acima, no que toca ao dissenso jurisprUdencial, mas 

a ele é negado provimento. 
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Observo que não bastava aos recorrentes fundar este 

segundo recurso nas alegações apresentadas no prilneiro. Trata-se de 

dois recursos distintos, já que desafiaram decisórios, também diversos, 

um havido na parte unânime da apelação, outro do V. Acórdão 

prolatado nos embargos infringentes. 

Feita esta anotação, tenho que não houve violação do art. 

535, 11, do CPC, de vez que o Eg. Grupo enfrentou as questões que lhe 

haviam sido propostas, inclusive aquela relacionada com a res juáicata 

que os recorrentes vislumbraram no voto minoritário do dr. Arnaldo 

Rizzardo. Leia-se, no particular, o Acórdão, dos Embargos 

Declaratórios opostos nos Embargos Infringentesp em que o Sr. 

Desembargador Relator acentua: 

"No concernente ao 8egundo ponto dito omisso de que teria 

havido coisa julgada na \:lentença que homologou a promessa 

de doação -, embora tenha havido enfrentamento implícito. 

ei~ que a admissão da coisa julgada se incompatibiliza com 

todo raciocinio contido nos votos vencndores, poderia 

explicitá-lo no sentido de não ter se caracterizada a coisa 

julgada. A homologação do divórcio se referia à partilha na 

ação de divórcio, em que constou a promessa de doação, mas 

nada dispôs se tal promessa era de doação simples ou 

retributiva ou se implicava em possibilitar se exigi-Ia 

definitivamente. RFlta matéria era estranha à homologação do 

divórcio e, por isso, inalcançada pela coisa julgada" (fls. 

1.337-1338). 

De outro lado, inocorreu a coisa julgada, conforme já se 

salientou acima, neste voto. 

Por derradeiro, não vejo contrariedade, no Acõrdão dos 

embargos infringentes, aos arts. 18, § 1°, 20, § 4<> c 23 do CPC e 896 

.. /3 
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do CC, até mesmo porque deles não cogitou o referido julgado, 

estando, também ai, nesse passo, faltante o pressuposto do 

preqüestionamento (súmulas nOs 282 e 356 do C. Supremo Tribunal 

Federal). No que toca ao montante arbitrado para a 'Verba honorária, 

descabida a discussão no âmbito angusto do apelo especial, visto 

depender da apreciação dos fatos e circunstâncias da causa (súmula 

n" 389-STF), 

8. Do quanto foi exposto, não conheço dos recursos 

especiais interpostos por Giovana Azamhuja Centena Bocchese, não 

conheço do primeiro recurso especial e conheço, em parte, do segundo 

recurso especial, pela alínea f do admissivo constitucional, mas a ele, 

nessa parte, nego provimento. 

É como voto. 
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RECURSO ESPECIAL N" 30.647 - RS (92.0032925-0) 

EMENTA 

CIVIL. DOAÇÃO PROMETIDA A FILHOS EM SEPARAÇÃO 
JUDICIAL HOMOLOGADA. IRRETRATABILIDADE. 

A promessa de doação pura e simples, sem encargo, é por natureza retratável; 
enquanto não concretizada, ao promitente-doador é lícito arrepender-se, antes de sua 
consumação. 

Todavia, não pode um dos ex-cônjuges retrotrair da prometida doação feita a 
filhos, em pacto celebrado em ação de separação judicial consensual, devidamente 
homologada, sobretudo quando, como na espécie, o outro a tanto se opõe. 

O pacto firmado pelos separanrlos na ação de separação judicial consensual, 
devidamente homologado, que importe em alienação de bem imóvel, é um ato 
praticado com as formalidade e solenidade que se quer para os atos que envolvam 
transferência de domínio, pois não tem solenidade nem importância menores, do 
ponto de vista civil, que tem a escritura celebrada perante o tabelião. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa!parte, provido. 

VOTO-VISTA 

O EXMO. SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: 

1. Com pequenas alterações de forma por mim introduzidas, assim foi com precisão 

relatado o feito pelo eminente Ministro Barros Monteiro: 

IICarla Azambuja Centeno Bocchese e Giovana Azambuja Centeno Bocchese, 
a segunda representada por seu pai, Domingos Vicente Bocchese, ajuizaram ação 
ordinária de nulidade ou anulação de registros imobiliários e de promessa de 
compra e venda contra a sua mãe, Glena Azambuja Centeno, e Firmino Antônio 
Jacques Branco. 

Alegaram que, na separação judicial de seus pais, Domingos e Glena, ficou 
estipulado na partilha de bens que a "Fazenda SOCO"O", de!Jmembrada em duas 
áreas, após a homologação, seria doada pelos separandos às filhas, com resenJa de 
usufruto à ré. 

Em cumprimento a essa cláusula convencionada e homologada, os pais, nos 
autos, da conversão da separação em divórcio, partilharam os imóveis em partes 
iguais às tr~s ,filhas, respeitado o usufruto, sendo expedido o respectivo formal de 
partilhg, 

\ 
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Todavia, ao ser registrado a l'fannal de partilha, dos registros (R-4-l266 e 
R-7-2443) não COlulou, como deveria, a cláusula supra referida, de conformidade 
com a qual a "Fazenda Socorro" seria doada pelos ex-cônjuges às filhas, pois só 
constou no.'l registros ° nome da mãe. 

A despeito da cláusula em questão e não obstante a partilha àsfilhasfeita na 
conversão da separação em divórcio, também homologada judicialmente, a co-ré 
Glena, mera usufrutuária, prometeu vender os mesmos imóveis ao co-réu Firmino 
Antônio Jacques Branco, por escritura registrada sob nOs R-6-1266 e 1\.-8-2443. 

Em face da omissão de dita cláusula, requereram: 

a) a anulação ou decretação de nulidade dos registros nOs R-
4-1266 e R-7-2443, assim como dos registros correspondentes à 
promessa de compra e venda (R-6-l266 e R-8-2443); 

b) sejam determinados os registros corretamente nas 
màtrículaS nOs 1266 e 2443 de ambos os formais de partilha, o 
primeiro extraído dos autos de separação consensual, o segundo da 
conversão da separação em divórcio; 

c) alternativamente, caso desaco/hidos os dois primeiros 
pedidos, que os réus fossem condenados solidariamente a indenizá-las 
pela perda dos imóveis. 

Ambos os réus contestaram a ação, sendo que a co-ré apresentou ainda 
reconvenção, pleiteando a revogação da promessa de doação por ingratidão. 

Posteriormente, a autora Giovana, assistida pela mãe, peticionou nos autos, 
rat!ficando declaração sua no sentido de que não tinha interesse em figurar no pólo 
ativo da demanda e de que o seu pai. ciente do fato, desrespeitara a sua vontade. 

Postulou, assim, pela revogação do despacho através do qual seu pai havia 
sido nomeado curador especial, bem como que a sua mãe ou o representante do 
Ministério Público passasse a assisti-la. 

Sentenciando (} feito antecipadamente, (} MM. Juiz de Direito, aos 
argumentos de que era inexigível a promessa de doaç/io acordmia. na separação e de 
que era nulo de pleno direito o formal de partilha expedido nos autos da conversão 
da separação em divórcio, acolheu a preliminar de carência de ação argiiida na 
contestações. 

Quanto à co-autora Giovana, cassou a representação processual deferida a 
seu pai, admitiu a assistência pela mãe e exc/uiu-a do pálo ativo da relação 
processual. 

Porfim, concluindo que o pai das autoras, Domingos Vicente Bocchese, seria 
o mentor da demanda, tendo agido de má:fé, considerou-o integrado na lide, 
submetendo-o aos efeitos da sucumbência solidariamente com a autora Carla. Fixou 
a honorária em 13.000 OTNs. 

Tanto as autoras (a segunda representada pelo curador especial, seu pai) 
como Domingos apelaram Glena interpôs recurso adesivo. 

A Segunda Câmara Civel do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, à 
unanimidade, negvu provimento ao apelo interposto por Domingos, não conheceu 
dos recursos de Giovana e Glena e, por maioria, deu provimento parcial à apelação 
de Carla para assegurar-lhe a assistência jUdiCiá\ 
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Restou vencido o Dr. Arnaldo Rizzardo, que dava provimento ao recurso de 
Carla em maior extensão para conceder-lhe indenização no valor correspondente à 
parte que lhe competia nos bens prometidos a doar. 

Os fundamentos do V. Acórdão encontram-se resumidos em sua ementa: 

'Promessa de doPJ;ão. Partilha em sep!'!l!fão crmsensual convencionando 
doação do ;mól'el às filhas com usufruto vitalicio à! mulher não ,levidamente 
regl.çtrada. ImPrescinchõilidade da escntura nública perfectihilizando a liberalidade 
ppJl1letida. Inexigibilidade do direito pwmetido na hil1~e de não implementação 
'da doação . .Julgtllflento antecipa40 da lide. Ausência ãe cerceamento de defesa e de 
outras nubdaães Invocadas contra a sentença. 

Sentença reformada em parte' (fls. 945). 

Carla e Domingos, 
honorários advocatícios e 
declaração. 

oNetivando esclarecimento 
sua forma de pagamento, 

do julgado quanto aos 
opuseram embargos de 

Rejeitados os dedaralórios, Carla, Giovana e Domingos - este por si e na 
qualidade de curador de Giuvana - interpuseram embargos i~fringentes e recurso 
especial. 

Nos embargos infringentes, suscitaram a preliminar de nulidade do V. 
Acórdão em virtude de a Eg. Câmara, tanto no julgamento da apelação como nos 
declaratórios, ter sido composta de um desembargador e de dois juízes de direito. No 
mérito, pugnaram pela preval~ncia do voto minoritário. 

No recurso especial, manifestado com base nas alíneas "a", "h" e "c" do permissivo 

constitucional, alegaram as nulidade do acórdão e do processo e se insurgiram contra a exclusão de 

Giovana da lide, bem como contra a condenação de honorários. 

Propugnaram, ainda, pela nulidade do registro do formal de partilha extraído da 

separação consensual sem a cláusula dele constante, .segundo a qual o imóvel seria doado às filhas 

do casal 

o apelo especial foi sobrestado e os embargos infringentes de Giovana não foram 

conhecidos e os de Carla e Domingos acolhidos, em parte, apenas quanto à sucumbência, conforme 

dá conta o seguinte sumário: 

"PROMESSA DE DOAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. 
Legalidade de julgamentu por Órgão do Tribunal em cuja composição 

atuaram juízes de direito de entrdnciafinal, cOfWOCados em substituição. Inteligência 
do art. 118 da LOMAN (com a redação da Lei Complementar nO 54/86) e dos arts. 
96, I. ª' e 125 da Constituição Federal. Unanimidade. Promessa de doação de m(Q
propriedade de imóvel constante de cláusula de acordo em processo de separação 
consensual. Em relação ás filhas. promitentes-donatárias, a promessa era de dVãO 
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pura e simples, inexigível, portanto. Volo vencido entendendo exigível a promessa de 
doação porque retributiva. 

Redução dos honorários advocatícios porque anormalmente elevados em 
virtude de litigância de má fé. Litigância que o Grupo, à unanimidade, não 
reconhece. 

Embargos parcialmente providos" (fls. 1.298). 

Os declaratórios foram desacolhidos. 

Ainda inconformados, Carla, Giovana (representada por curador, seu pai) e 

Domingos apresentaram com fulcro nas alíneas ª e ç: do autorizativo constitucional um 2° recurso 

especial, no qual, além de reiterarem várias das alegações fornruladas no primeiro, argüíram a 

nulidade do v. Acórdão que julgou os dec~aratórios, por afronta ao art. 535, lI, do Código de 

Processo Civil, bem como o desrespeito à coisa julgada, consubstanciada no compromisso de 

doação e na doação já consumada na conversão da separação em divórcio. 

Por fim. afirmaram que o entendimento manifestado pelo v. acórdão, no sentido de 

que a promessa de doação era inexigível e de que o descumprimento do acordo interessava tão-

somente aos ex-cônjuges, se põe em confronto com a orientação traçada por outros Tribunais. 

Contra-arrazoados, os apelos excepcionais foram admitidos na origem pelas letras 

lia" e "e", tendo a douta Subprocuradoria-Geral da República opinado pelo conhecimento e 

provimento. 

Ao proferir o seu judicioso voto, o eminente Ministro Barros Monteiro deu, de 

início, pela inexistência dos recursos especiais manifestados por Giovana Azambuja Centeno 

Bocchese porque "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem 

procuração nos autos". 

Por. outro lado, teve por inocorrente o pretendido cerceamento de defesa diante do 

julgamento antecipado da lide, bem como desacolheu o pedido de irregularidade na composição da 

turma julgadora, pois deveria ser argüida como preliminar dos respectivos julgamentos, sob P\~ de 

'0 
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dar-se guarida ao comportamento desleal da parte, que espera o seu resultado para somente depois, 

se desfavorável, invocar o fato. 

Ao examinar a questão de fundo, ou seja, a inexigibilidade da promessa de doação 

feita quando da separação consensual do casal de que a autora Carla é filha, o Senilor Ministro 

Relator consignou: 

"Na cláusula XII da petição de separaçãn estipultnJ-se.' 

'A Fazenda denominada Socorro, descrita no item VII, letra ti 
após a homologação, será doada pelos separandos às filhas, com 
usufruto para a separanda, correndo as despesas todas por conta do 
cônjuge varão' (fls. 33). 

Homologada a separação, extraiu-se o formal de partilha, mas o oficial do 
Registro' de Imóveis de Vacaria não inscreveu· a supra mencionada cláusula, pelo 
que os registros (R-4-1266 e R-7-2443) ostentaram como proprietária o nome da co
ré Glena, mãe de Carla. 

Mais adiante, já na ação de conversão da separação em divórcio, lavrou-se 
um auto de partilha, em que os dois imóveis (na verdade um só) foram partilhados, 
em partes iguais, às três filhas. Expediu-se, então, na Comarca de Caxias do Sul um 
segundo formal de partilha, após ter o AfA4. Juiz de Direito julgado procedente u 
pedido de conversão da separação em divórcio. 

Na presente demanda, a autora Carla sustenta que a doação se consumara 
com o acordo homologado na separação judicial ou, ao menos, com a partilha 
efetuada nos autos da conversão em divórcio. Daí - segundo ela - a nulidade dos 
registros R-4-1266 e R-7-2443, que não contemplaram a cláusula de compromisso 
da doação. A co-ré Glena, por conseguinte, mera usufrutuária e não proprietária dos 
imóveis, não poderia ter prometido a venda ao co-réu Firmino Antônio Jacq'lles 
Branco. 

Esse o objeto primordial da /ide. 
A sentença arredou a pretensão vestibular por ineficácia da promessa de 

doação feita pela co-ré Glena e em razão do desvalor jurídico do formal de partilha 
expedido na Comarca de Caxias do Sul". 

E assim seria porque: 

a) não sendo a promessa de doar um direito real, não encontra espaço na lei 
registral para fins de inscrição; 

b) é da substância do ato traslativo de direitos reais sobre imóveis, entre os 
quais a doação, a escritura pública (art. 134, I~ dO~; 



V01'Q-VISTA 
RESP W 30.647. RS 

" , 

c) a promessa de doação inexiste como obrigação de cumprir liberalidade que 
não se quer ou não se pode mais praticar, pois "é dogma fundamental, em matéria de 
doação, a persistência do animu.'I donandi, sendo sempre possível o arrependimento 
au a revogação do ato", Por isso, quando se trata de promessa de doação pura e 
simples, que seria a de que se cogita, o promitente doador a qualquer tempo pode 
arrepender -se da doação. Destarte, somente a doação retnbuitória é que seria exigível 
na medida em que representar retribuição. 

Tais fundamentos foram acolhidos pelos votos majoritários proferidos em sede de 

apelação e de embargos infringentes. 

o eminente Desembargador designado para lavrar o Acórdão, Ivo Gabriel da 

Cunha, assim se pronunciou acerca da tormentosa controvérsia: 

''Vou ousar divergir do eminente Relator Tubinambá. Creio ({l!e em relação 
às filhas do casal a doàção era pura e simples. A comutatividade 'da cláusula se 
f!.unha na relação marido e mu/Jier, cônjuges na segarlilção. Evidentemente que as 
lilhas. não sãQ partes n.o fJ1:ocesso de separaÇão, e o àescu1tJjJrimento ulteripr áaquilo 
que llvesse sIdo combmado entre os cOI'I}uges na separaçao, a meu ver, e lema que 
mteressa aos cônjuges e não aos filhos. 

Participo da idéia de que, se a doação é retributiva, ela é exigivel, mas, se ela 
é pura e simples, ela é inexigível. Acho que, em tese, não discordo do eminente 
Relator. No caro concreto é que a divergência se estabelece. Parece-me que aqui 
não era retributiva a promessa de doação entre o promitente-doador e os 
promitentes donatários. Por isso entendo inexigível essa doaçlio. Ora, se é inexigível 
essa promessa de doação, a cláusula não repercutiria nem no plano da validade, ou 
da eficácia da promessa de compra e venda, e nem geraria obrigação de indenizaçlio 
pela não-consumação da doação prometida" (fls. 1.311). 

Destarte, nas instâncias ordinárias não :vingou a assertiva formulada pela autora Carla 

de que a doação se configurou com a mera inserção da indigitada cláusula no acordo de separação 

do casal. 

2. O eminente Ministro Barros Monteiro, após judicioso voto, observou, por sua 

vez, em suma, que "conquanto altamente discutida a questão, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, penso que realmente a doação às filhas não se consumara com o simples 

compromisso havido na separação consensual. Em primeiro lugar, porque era da substância do ato 

a escritura pública (art. 134, nO lI, do Código Civil). Aliás, vale lembrar que, sendo a doação um 

contrato, requer para aperfeiçoar-se não só a qferta dos doadores, mas tamhém a aCeitaçã~ 
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donatários, como vem expresso no art. 1.165 do aludido Codex. Havia, pois, mais um motivo para a 

outorga da escritura pública no cum, representadas ou assistidas ali as menores donatárias por 

curador especial (cfr. Rev. dos Tribs. val 599, pág. 128). Em segundo lugar e sobretudo, porque, 

tratando-se de uma promessa de doação pura e simples, sem encargo, ela é, J.-or natureza 

retratável; enquanto não concretizada, formalizada, ao promitente-doudor é lícito arrepender-se. 

Este caracterÍStico da doação vem anotado por Agostinho Alvim, para quem "é dogma fundamental. 

em matéria de doação, a persistência do animus donandi. Assim sendo, o arrependimento. ou 

revogação do ato é sempre possível, atues de consumada a doação pela aceitação do donatário" 

(Da Doação, pág. 43, ed. 1963). Essa também a linha de pensamento de Cunha Gonçalves expressa 

em lição repetidas vezes evocadas nestes autos, inclusive pela r. decisão de 1Q grau". 

Mais adiante, Sua Excelência observa que "em sede doutrinária. compartilham ainda 

da mesma opinião Sílvio Rodrigues (Direito Civil- Dos Contratos e das Declarações Unilaterais da 

Vontade, vai. 3, pág. 200, 22u ed); João de Oliveira Filho (Promessa de Doação - Invalidade feita 

por instrumento particular em desquite amigável - in Rev. dos Tribs. 463/59-64); Serpa Lopes 

(Curso de Direito Civil, vol. IIl, Parte Primeira, pág. 338); Maria Helena Diniz (Tralado Teórico e 

Prático dos Contratos, pág. 41) e Caio Mário da Silva Perqira (Instituições de Direito Civil, vol.lll. 

Fontes das Obrigações, págs. /77-/78, 9'ed)". 

Por fim, o Senhor Ministro Relator consignando que "000 háfalar-se na espécie em 

coisa julgada", afastou os demais pontos impugnados. 

Assim, não conheceu dos recursos especiais interpostos por Giovana Azambuja 

Centena Bocchese, não conheceu do primeiro recurso especial e conheceu, em parte, do segundo 

recurso ef>pecial, pela alinea f do admissivo constitucional, mas a ele, nessa parte, lhe nel{Ull 

provimento. 

3. Inicialmente acompanhei o voto do Senhor Ministro Barros Monteiro, tendo o 

eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar conhecido do segundo recurso pela divergência, pa\ ~e 
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dar provimento, nos termos do voto vencido na apelação, e, quanto ao mais, ficou de acordo com o 

Eminente Ministro Relator, tendo, quanto ao ponto principal em exame, proferido o seguinte 

expressivo voto: 

"Quanto à questão central, da eficácia daquele acordo na separação do 
casa!, tenho alguma dificuldade em acompanhar o Eminente Ministro-Relator. 
Houve, na oportunidade da separação, um acordo de vontade entre os cônjuges, 
titulares do patrimônio, e em razão disso foram tomadas algumas disposições. A 
cláusula referente à doação de um certo bem por um ou pelos dois dos separandos 
não pode, a meu juizo, se equiparar a uma mera promessa de liberalidade. 

Não se trata dn hipótese de alguém que, no futuro, eventualmente, possa vir a 
doar este bem a terceiro: Aqui se trata da promessa de um fato futuro que entrou na 
composição do acordo de partilha dos bens do casal. Daí por que, em princípio, ele é 
exigivel. Aliás,joi acentuado nos autos, se não estou enganado, no voto do Eminente 
Desembargador Rizzardo, que a doação era uma retribuição ao acordado na 
separação. 

Quanto à forma do ato, penso que a decisão que se toma em relação à 
alienação de patrimônio imóvel perante o juiz, é um ato praticado com a formalidade 
e com a solenidade que se quer para os atos que envolvam transferência de domínio, 
pois tem a mesma solenidade e importância, do ponto de vista civil, que tem a 
realização da escritura perante o tabelião. Assim como as partes podem chegar 
perante o tabelião e decidirem a respeito da disposição MS seus bens, por que não 
admitir que elas tomem essas decisões perante o juiz, no momento da separação ou 
do inventário de bens? 

Este Tribunaljá admitiu, e a situação é assemelhada, que na renúncia ou na 
desistência de parcelas que toquem a herdeiros, seja admitida a efk:ácia do ato 
tomado no processo de inventário, independentemente di! escritura. 

Considero ser artificial dizer que os menores não podem participar desse 
processo porque não têm interesse. Evidentemente, eles não participaram do 
processo da separação, mas são os que têm interesse na execução do que foi 
acordado, pois são os beneficiários da doação. 

Ouso discordar do Eminente Relator, e dos que o acompanham, por ser muito 
comum, nas separações ou no inventário de bens, sejam tomadas certas decisões, 
muitas vezes no interesse dos menores, e depois um dos cônjuges, ou um dos 
herdeiros, se desinteressa no cumprimento do acordo, o que me parece não pode ser 
considerado simples arrependimento de ato de mera liberalidade; pelo contrário, é 
compromisso que deve insistir seja cumprido, especialmente quando há interesse de 
menor benefiCiado pelo ato prometido, em respeito ao acordo estabelecido entre as 
partes, e à solenidade do ato judicial. Daí por que estaria em conhecer desse 
segundo recurso, pela divergência, e lhe dar provimento, nos tennos do voto vencido 
na apelação; quanto ao mais, estou de acordo com o Eminente MiniSlrO-RY". 
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4. Fiquei impressionado com essas colocações formuladas pelo eminente Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar em razão do que, valendo-me de prerrogativa regimental, pedi vista dos 

autos, quando fiquei convencido que Sua Excelência tem razão. 

É que não se pode debruçar sobre um acerto estabelecido em uma separação judicial 

consensual sob a influência apenas dos mesmos princípios que orientam o intérprete quando cuida 

de apreciar um contrato qualquer. 

Na celebraçã.o desse tipo de acordo, as partes deixam-se tocar por objetivos outros e 

mais nobres que aqueles que, via de regra, são perseguidos nos demais. 

Nestes outros, a motivação diz com interesses materiais a serem preservados, pelo 

sabor de comércio que esses negócios encerram. 

Numa simples divisão de bens, entre condôminos, por exemplo, o objetivo 

perseguido limita-se apenas e tão-somente às coisas que possam ser reduzidas a urna expressão 

monetária. 

Já aqui tudo deve ser interpretado e compreendido dentro de um contexto muito mais 

amplo, que é a formalização do desfazimento do próprio casamento, que geralmente é processada, 

inclusive no que tange à div~são de bens, num clima em que é forte a carga de emoção e de 

sentimentos, pois sã.o duas vidas que foram vividas juntas que se desgarram, com seus anseios, 

angústias, alegrias, tristezas, esperanças e decepções. 

Por isso, que sobre o pacto ali firmado, seja com relação ao atinente aos fiioos, seja 

também no que se reporta à destinação dos bens, o intérprete não pode nem deve fazer urna leitura 

fria e unicamente racional, corno se tratasse de um mero ato negociaI, pois tem que levar em conta 

que muitas concessões são feitas tendo por estímulo um bem maior a ser preservado que, no caso, 

seria, como foi, o de assegurar alguns bens para as filhas. 

5. Postas as colocações, devo consignar que comungo com a tese segundo a qual uma 

promessa de doação pura e simples, sem encargo, é, por natureza, retratável~ enquanto não for 

devida e definitivamente concretizada., ao promitente-doador é licito arrepender-se, como anotado 

por Agostinho Alvim, para quem "é dogma fundamental, em matéria de doação, a persistência do 

animus donandi. Assim sendo, o arrependimento, ou revogação do ato é sempre possível, antes de 

consumada a doação pela aceitação do donatári~ 
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Todavia, a hipótese não cuida de doação pura e simples porque a mesma se deu por 

acordo de ambos os separandos que só concordaram com o que o mais ficou estipulado em razão da 

doação prometida, tudo feito em proveito de um bem maior que é o de resguardar o interesse 

material dos integrantes do núcleo familiar. 

Daí porque adiro plenamente à colocação do eminente Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar quando considera "ser artificial dizer que os menores não podem participar desse processo 

porque não têm interesse. Evidentemente, eles não participaram do processo da separação, mas são 

os que têm interesse na execução do que foi acordado, pois são os beneficiários da doarão". isso 

"por ser muito comum, nas separações. ou no inventário de bens, sejam tomadas certas decisões, 

muitas vezes no interesse dos menores, e depois um dos cÔ1!juges, ou um dos herdeiros, se 

desinteressa no cumprimento do acordo, o que me parece não pode ser considerado simples 

arrependimento de ato de mera liberalidade; pelo contrário, é compromisso que deve insistir seja 

cumprido, especialmente quando há interesse de menor beneficiado pelo ato prometido, em respeito 

ao acordo estabelecido entre as partes, e à solenidade do ato judicial", 

Ainda que se queira argumentar que a promessa de doação se constituiu num ato

condição para que os cônjuges chegassem à separação pretendida, e que, por isso mesmo, seria um 

ato-condição com reflexo apenas entre os cônjuges, em razão do que somente eles poderiam postular 

o seu cumprimento, ainda assim, na hipótese, seria de ser provido o recurso de Carla 

É que, (,.Orno já anunciado, a segunda autora foi representada pelo s~u pai e o próprio 

r. aresto impugnado concluiu que ele "seria o mentor da demaruia, tendo agido de má-lé", tanto que 

"considerau-o integrado na lide, submetendo-o aos efeitos da sucumbência solidariamente com a 

autora Carla ", 

Daí se observa, sob pena de se render adoração a um formalismo exarcerbado, que 

estaria atendido o pressuposto de se ter a iniciativa do cônjuge - ou, quando nada, a sua 

concordância - em -postular o cumprimento da anunciada doação, 

6. Com referência à outra questão posta, atinente à forma do ato, acosto-me ao voto 

proferido pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar quando diz que "a decisão que se tuma 

em relação à alienação de patrimônio imóvel perante o juiz, é um ato praticado com aformalidade 

e com a solenidade que se quer para os atos que envolvam transferênCIa de domínio. pois te\{ 
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mesma solenidade e importância, do ponto de vista civil, lflle tem a realização da escritura perante 

o tabelião. Assim como as partes podem chegar perante o tabelião e decidirem a respeito da 

disposição dos seus bens, por que n110 admitir que elas tomem essas decisões perante o juiz, no 

momento da separação ou do inventário de bens?lt. 

Diria mais: o pacto firmado perante o Juiz e por ele homologado tem até mais foros 

de juridicidade que aquele realizado simplesmente perante o tabelião. 

7. Diante de tais pressupostos, com renovada vênia ao, eminente Ministro Barros 

Monteiro, retifico O voto anterionnente proferido para conhecer do segundo recurso dando-lhe 

parcial provimento, nos tennos da conclusão do voto vencido na apelação proferido pelo eminente 

Desembargador Amaldo Rizzardo (fls. 971), para o fim de conceder a Carla a indenização no valor 

correspondente à parte que lhe competia no bem ou nos bens prometidos em doação, a ser paga 

pelos réus, bem corno honorários de 15% sobre o montante a ser recebido e custas a cargo da parte 

adversa. 

Como decorrência, afasto a condenação imposta a Domingos Vicente Bocchese. 

Quanto ao que com essas conclusões não houver conflito, acompanho o voto do 

eminente Ministro Barros Monteiro. 

\\ 
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Gláucia 

RECURSO ESPECIAL N' 30.647-RS 

VOTO-VOGAL 

o SR. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR: 

09-09-96 
4a Turma 

1. Sr. Presidente. também acompanho o Sr. 

Ministro-Relator quanto à irregularidade na formação da 

Cãmara julgadora. acrescentando. aos fundamentos argüidos 

por S. Ex'. ainda. o fato de que a nova Constituição Federal. 

segundo interpretação já reiterada do Egrégio Supremo 

Tribunal Federal. outorgou aos Estados a competência para 

dispor sobre o tema. de sorte que não caberia mais invocar a 

regra da Lei Orgãnica da MagistraturaAi nesse sentido. 

também. decisão desta Turma. relativam/nte &o Estado de São 

Paulo. onde se reconheceu a existência de lei local que 
• 

permitia a substituição: l 
y 

" A substituição nos Tribunais de Justiça e de Alçada 

de Soa Paulo está regulada na Lei Complementar Estadual 

na 646/90, do seguinte teor: 

"Art. 1° - São criados na Parte Permantente 
do Quadro da Justiça 60 (sessenta) cargos de Juiz 
de Direito Substituto em Segundo Grau. 
classificados em entrância especial, referência V, 
para preenchimento ulterior, a critério do Tribunal 
de Justiça, mediante provimento por concurso de 
remoção. 

Art. 2 e - Por designação do Presidente do 
Tribunal de Justiça, os Juízes de Direito Substituto em 
Segundo Grau substituirão me.mbros dos Tribunais ou 
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neles auxiliarão, quando o acúmulo de feitos 
evidenciar a necessidade de sua atuaçõo. 

Parágrafo único. A designação paro 
substituir ou auxiliar nos Tribunais de Alçada será 
realizada mediante solicitação das respectivas 
Presidências. 

Art. 3° O Juiz de Direito Substituto em 
Segundo Grau, durante a substituição, terá a 
mesma competência atribufda ao substituído, 
exceto em relação às matérias administrativas." 

Esse diploma foi submetido ao crivo do ego Supremo 

Tribunal Federal, que em mais de uma oportunidade o teve 

como constitucional, valendo a transcrição dos segvintes 

votos .-

"Dó-se, ainda, no caso concreto, que a 
matéria estó disciplinada, não no Regimento, mas, 
sim, em Lei Complementar estadual editada de 
acordo com a Constituição do Estado. Se a 
Constituição Federal em vigor não vincula o sistema 
de substituição nos Tribunais, como fazia a 
ConstituIção anterior· art. 144, VII, ao dispor que 
Lei Orgânica da Magistratura regulará a forma e os 
casos em que poderão ser convocados, para a 
substituição, juízes não pertencentes ao Tribuna/, 
força entender que, no regime da Constituição de 
1988, nado impede em suo organização, a Justiça 
dos Estados, quanto à substituição nos Tribunais, 
estabelecer em lei local um 'Quadro de Juízes de 
Direito Substitutos de Segundo Grau', que poderão 
ser convocados tanto para o.s J-Rfunais de Justiça 
quanto para os de Alçada, da' m~ma Unidade da 
Federaçoo". (Voto do em. Min. Jose Néri da Silveira 

no HC 68.905-SP) i 
"O Estado de São Paulo adotou um sistema 

de substituição em segu ''da instância que se ajusta, 
com plena fidelidade, ao modelo normativo 
consagrado pela Carta Federal. Esse sistema, 
instituído mediante lei local (Lei Complementar n° 
646/90), obedece a mandamento consubstanciado 
na Carto Política estadual que, além de prever a 
criação de cargos de Juiz de Direito Substituto em 
Segundo Grau, disp6e qUê a respectiva 
designação, sempre feita pelo Tribunal de Justiça, 
destinar-se-á, dentre outras funções específicas, a 
viabilizar a substituição de membros dos Tribunais 
paulistas". (Voto do em. Min. Celso de Mello no HC 
69.601-SP) 
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Assim, alterado o sistema constitucional vigente ao 

tempo da edição da Lei Complementar no. 35/79 (LOMAN) 

e da Lei Complementar no. 54/85, ficou permitido aos 

Estados membros regularem através de lei (não de simples 

norma regimental - HC 68.210-RS, rei. em. Min. Sepú/veda 

Pertence) o regime de substituição nos Tribunais, desde que 

preservado o princípio do juiz natural. 

No caso dos autos, o magistrado convocado que 

integrou a ego Câmara julgadora exercia o cargo de Juiz 

de Direito Substituto em Segundo Grau, conforme consto 

da certidão de fi. /55, na formo do disposto no Lei 

Complementar/5P 646/90, o que está afeiçoado ao 

sistema, daí não decorrendo qualquer nulidade." (REsp. n° 

53.551~SP, 4° Turma, de minha relatoria, DJ 05/09/95) 

2. Quanto à questão central. da eficácia daquele 

acordo na separação do casal. tenho alguma dificuldade em 

acompanhar o Eminente Ministro-Relator. 

Houve, na oportunidade! da separação, um 

acordo de vontades entre os cônjuges, ,titulares do patrimônio, 

e em razão disso foram tomadas 61gumas disposições. A 

cláusula referente à doação de um certo bem por um ou pelos 

dois dos separandos não pode, a meu juízo, se equiporar a uma 

mera promessa de liberalidade. Não se trata da hipótese de 

alguém que, na futuro, eventualmente, possa vir a doar este 

bem a terceiro. Aqui se trata da promessa de um fato futura 

que entrou na composição do acordo de partilha dos bens do 

casal. Daí por que, em princípio, ele é exigível. Aliás, foi 

acentuado nos autos, se não estou enganado, no voto do 

Eminente Desembargador Rizzardo, que a doação era uma 

retribuição ao acordado na separação. 
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Quanto à forma do ata, penso que a disposição 

de patrimônio imóvel, tomada perante o juiz, é um ato 

praticado com a formalidade e com a solenidade que se quer 

para os que envolvem a transferência de domínio, pois tem a 

mesma solenidade e importãncio, do ponto de vista civil. que 

tem a manifestação de vontade feita perante o tabelião, 

quando da lavratura da escritura. Assim como as partes podem 

chegar perante o tabelião e decidirem a respeito da 

disposição dos seus bens, por que não admitir que elas tomem 

essas decisões perante o juiz, no momento da separação ou do 

inventário de bens? 

Este Tribunal já admitiu, e a situação e 

assemelhada, que na renúncia ou na desistência de bens ou 

direitos de herdeiros, seja admitida a eficácq do ato tomado 

no processo de inventário, independentemente de escritura. 

Considero ser ortificial dizer que os menores não 

podem participar desse processo porque não têm interesse. 

Evidentemente, eles não participaram do processo da , 
separação, mas são os que têm irteresse na execução do que 

foi acordado, pois são os beneficiários da doaçõo. 

Ouso discordar do Eminente Relator, e dos que o 

acompanham. por ser muito comum, nas separações ou no 

inventário de bens, a tomada de certas decisões, muitas vezes 

no interesse dos menores, ou da parte mais fraca, e depois o 

obrigado se desinteressa pelo cumprimento do acordo. Este 

não pode ser considerado ato de mero liberalidade: pelo 

contrário, é compromisso exigível, especialmente quando há 
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interesse de menor, que deve ser cumprido, em respeito ao 

acordo de vontades e à solenidade da ato judicial. 

Daí por que estaria em conhecer desse segundo 

recurso, pela divergência, e Ihe1..9r provimento, nos termos do 

voto vencido na apelação: quanto ao mais, estou de acordo 

com o Eminente Ministro-Relator. 
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RECURSO ESPECIAL N" 30.647 - RS 

Recorrentes: Carla Azambuja Centeno Bocchese e outros 
Recorrida: Glena Azambuja Centeno 

VOTO-VISTA 

o SR. MINISTRO SÁLVIO DE FIGlEIREDO TEIXEIRA: 

1. Em acordo de separação judicial, a recorrida, juntamente com 

seu ex-marido, prometeram doar às filhas uma fazenda de sua propriedade, 

reservando para aquela o usufruto vitalício. Ao registrar o formal de partilha no 

álbum imobiliário, não ficou constando tal obriga~àu, tendo a recorrida, então, 

prometido vender a sorte de terras a um terceiro. 

Cientes de tal transação, duas das três ti lhas do casal. Juntamente 

com o pai, moveram a demanda em tela visando à anulação dos registros feitos 

posteriormente à promessa de doação, pam fazer valer o acordado quando da 

separação. 

Tanto a sentença quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul deram pela impossibilidade Juridica do pedido. arrimando-se na Invalidade da 

promessa de doação, tendo a tilha Giovana sido excluída do processo porque não 

/L 
! 
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teria manifestado Interesse em ajuizar esta ação_ pondo-se_ ao contrário. do lado 

da mãe. 

[nterpuseram os autores recurso especial, no qual alegam negativa 

de prestação JurisdicIOnal por tcr o Colegiado silenciado nos declaratórios, 

irregularidade no julgamento da segunda Instância, cerceamento de defesa, 

violação à autoridade da coisa julgada e validade da promessa de doação. 

O Relator, Ministro Barros Monteiro, rejeitou as preliminares e a 

ofensa à autoridade da coisa julgada. tendo concluído pela impossibilidade de se 

exigir o cumprimento da doação estipulada. O Ministro Cesar Asfor Rocha. em 

um primeiro momento, acompanhou S. EX3. O Ministro Ru)' Rosado de Aguiar, 

porém, discordou, dando pela eXigibilidade da doação, no que foi acompanhado 

pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, em retificação de voto. Já o Ministro Fontes 

de A~encar se manteve na linha do Relator. 

2. Da mesma forma que o em. Relator, entendo que não há como 

vingar as preliminares aduzidas. 

No que concerne a negativa de. prestação jurisdicional, ela não 

ocorreu, tendo em vIsta a expressa manitestaçãoo no acórdão dos embargos 

declaratórios, das questões submetidas a julgamento pelo Tribunal gaúcho. Se 

houve cnfrentarnento das teses discutidas, deseabe falar em tàlha da máquina 

judiciária, pelo que restou intacto o art. 535 do Código de Processo Civil. 

3 A irregularidade na composição da Tunna julgadora igualmente 

não se verit1coujL 
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Embora tenham os recnrrentes deixado de alegar a nulidade em 

momento próprio. é de ver-se que a questão Já se encontra decidida no Supremo 

Tribunal Federal. que, conforme bem lembrou o Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, inclusive autor de precedente da Turma(REsp 53.551-SP), reputou 

válida regra local regulando a substituição nos tribunais estaduais. por estar 

revogado o inciso lIl, * I', do art 118 da Loman. 

4. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, igualmente não se 

deu, haja vista tratar-se de matéria eminentemente de direito, a dispensar a 

produção de outra provas além das já colacionadas aos autos 

5. Não houve, outrossim, a alegada ofensa à autoridade da coisa 

julgada, bastando para sua rejeição a circunstância de que não existe a identidade 

das partes nas ações de separação ou de divórcio por conversão e nesta, em que 

está envolvida uma das filhas do casal. 

Não fosse por isso, como bem salientou o Ministro-Relator, nada 

restou decidido com relação à promessa de doação. seja na separação judicial, 

seja no divórcio 

6. Chega-se, assim, à questão prmcipal, concernente à validade ou 

não da promessa de doação, tormentosa não só na jurisprudência como também 

na doutrina. De um lado, defendendo a validade. encontram-se Washington de 

Barros Monteiro( Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações, 2a parte, 20a 

ed., p. 118), Marco Aurélio Viana(Curso de Direito Civi. v. 5 - Direito das 

Obrigações. v. 5, Del Rey, 1996, p. 261), Arnaldo Rizzardo(Contratos, v. 2, 

Aidc, p. 511) c Natal 'iader(Ajuris 161126). Do outro, pugnando pela 

jL 
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invalidade. Agostinho Alvim(Da Doação. RT. p 43). Caio Mário da Silva 

Pereira(ll1stituições de Direito CiVil. v. lIl. 10" ed., Forense. 1997, n. 232. p. 

160), Silvio Rodrigues(Dire/to Civil. v. 3, 22" ed, Saraiva, p. 200) e Décio 

Erpen(Ajuris, 43/239), dentre outros, Igualmente. 

A Jurisprudência atual é Igualmente discrepante. embora o Supremo 

Tribunal Federal, à época em que analisava a violação do direito federal no País, 

tenha se caminhado para inadmitÍ-la. 

Inclino-me também para essa última corrente. 

Não obstante participe do entendimento de que a realização do ato 

translativo do domínio feito em Juízo poderia, em princípio, suprir a formalidade 

do instrumento público, na linha de precedente desta Tunna, tenho por Inválida a 

promessa de doação, por ser de natureza pura e simples, uma vez inexistente 

qualquer encargo da parte das donatárias, considerando que, em se tratando de 

promessa de doação, a retratação seria possível, pelo que impossível exigir-lhe o 

cumprimento. 

Por oportuno, colho do RE 105.862-PE(RTJ 115/44(J), da Primeira 

Tunna do Supremo Tribunal Federal, as razões de decidir do seu relator, 

Ministro Oscar Corrêa, ver bis: 

«Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Federal recusou, nos três casos indicados, a promessa de 
doação. 

No RE 71.742-SP, Relator o Exm' Ministro Barros 
Monteiro (RTJ 58/153-154) expressamente adotou o 
magistério de Agostinho Alvim, segundo o qual "é dogma 
fundamental, em matéria de doação, a persistência do 
animus donandi, sendo sempre possível o arrependimento { 
ou rcyogação do ato" ("Da doação", pág. 43)" (115 154) I\.... 

I -
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No RE 75.293. Relator o Exm" MiniStro Thompson 
flores (RTJ 68/499-500), ainda que aduzindo outros dados 
da causa, acolheu essa orientação. 

E, por fim, ratificou-a o Exmo Ministro Soares 
Munoz, nesta Primeira Turma, no RE 94.278 (RTJ 
103/327-330), nos termos em que lembrado seu 
pronunciamento na petição de recurso. 

Esta. aliás. a linha predominante na doutrina. 
No "Dizionario Pratico dei Diritto Privato'·. dIrigido 

por ScialoJa e Bonlante (vol. li, CE-E, vb "Contratti 
Preliminari", já, explicitamente, Dante Caporali. autor do 
verbete, exclui o pactum donationis: 

"Pero e da escludersi il pactum donationis perchê la 
donazzione, alto spontaneo, ripugna a qualunque 111rma di 
coazione diretta o indiretta: la promesa di donazione, anche 
rivestita di atto pubblico, sarebbe per taJe ragione nulla 
come promesa e non potrebbe nemmeno valere come 
donazione, mancando I 'attualità) dello spoglio". 

Disso não discrepa a lição de Gabba (Nuove 
Questioni di Diritto Civile, Fratelle Bocca Edit. - 1905, I, 
pág. 171) - Imperocché ripugna ai concetto di questo 
contratto, che il donante vi sia costretto, Ou Henri de Page 
(Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, Bruxelles - 1944, 
VIII, v. I) n. 369, pàg. 452, ao ensinar: 

""li est tout à fait c.ertam que la promesse de donation 
est nulle. Cette regle n'est pas proprement consacree par 
J'artic1e 932: mais cettc disposition I'implique, car la nullité 
de la promesse de donation résulte des principes générax. 
La donation est cn ctTet un contrat solennel, et [a solennité 
y est requise pour protéger la volonté de I'agente (Ie 
donateur). Cette volonté doit done rester intacte (com me en 
matiere de mariage) jusqu'à I'aeeomplissement de I'aele 
lui-même. 11 en résuJte que toute promesse de donation 
(sous seing privé, ou même authentique) est nulle" 

Na Giunsprudenza Sistcmatica Civlle e Commerciale, 
dirigida por Walter Bigiavi (UTET, 1967, "Le Donazioni", 
de Lycia Gardini Contursi Lisl", se vê: 

·'Inammissibilità de lia promessa di donazione. 

j di Alia speeiale contrattualità della donazionc consegue I ~rettamentc I'mammissibilita de lia "promessa", consentita 
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per ognl altro contratto: contrasta essa. IIlvero. ai fatto che 
j'incontro dei consenSl - nel cantratto donazlOne - é 
detcrmmato dali a liberalità cioe dali 'intento di benef1care. 
da un lato e, dall'altro lato, ualla volontà di accettare tale 
Iiberalità: manifestazioni, dunque. assolutamente spontance 
delle volontà individuali, che non possono quindi venir 
assoggettate neppure ai vincoio della promessa (cfr. Css. 
ClV, 9 giugno 1941, n, 1699, parte ined., in Rcp. Foro lt. 
voct:: Successioni, n. 119: ··la promessa di donazione "e 

giuridicamcnte lI1ammissibile'· 11 tema e particolarmente 
trattato da una rilevante pronuncia della Corte brcsciana 
(App Brescia, 18 luglio 1949, Magenis-Magems, in Foro 
it, 1950, I, 609), chc puntuailzza esaltamente I'indagine, 
facendo capo all'anlmus donandi: nota. perció, che «in 
tanto non e giuridicamente amrnissibile una promessa di 
donazionc in quanto detto animus c elemento costitutivo 
della donazione e uo atto de spontanea liberalità non puá 
esscre imposto, nela sua CSCCUZlOne, IUSSU iudieis" (la 
sentenza stessa richiama i lontanti precedenti intaJ senso: 
Cass. civ., 25 luglio 1935, in Foro it. 1935, I, 1306 e App, 
torino, 8 novembre 1946, Barbonaglia-Barbonaglia, in Foro 
pad" 1947,11,16)" 

Cunha Gonçalves (Tratado de Direito Civil, I" edição 
Brasd, vol. VllI, t. I, anotado por 1. C;, Rodrigues Alckmin, 
1956, Max Limonad, pág, 80) preleciona: 

"Não é possível, ou não tem valor algum, portanto, 
uma promessa de doar. A doação, ou existe, ou não existe. 
Sendo um favor, ela não pode ser exigida, sob pena de 
mdenização de perdas c danos, teríamos, assim. Lima 
doação forçada~ e um beneflcio não se impõe. Faltaria à 
doação o seu caráter de espontaneidade, nullo jure 
cogente. O doador, não fazendo a doação prometida, 
poderá causar decepção ao pretenso donatário; mas não 
comete acto ilícito. As promessas só são exigíveis nos 
contratos a titulo oneroso, que são negócios jurídicos, com 
prestações recíprocas". 

Serpa Lopes (Curso de Direito Civil, F. Bastos, 4H 

edição, rev. e anot 1964,111, pags. 387 e segumtes) resume 
a matéria como transcnta no acórdão recorrido. 
considerando "ponto discutivel o da possibilidade da 
doação ser objeto de um contrato prclimmar. Isto é, a 
promessa de doação" (pág. 387), como VlSto na citação do 

j acórdão recorrido, invocando, além disso. outros autores e 1'- examinando outras legislações, a respeito 
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Caio Máflo da Silva Pcrelra(fnstituições de Direito 
CiVil, lII, 1970, pág. 176) repele-a, encarado o problema 
«sob O aspecto ontológico", como também visto no acórdão 
recorrido. 

Este, contudo, considerando "'inteiramente nova" a 
questão, recorreu a Pontes de Miranda para admiti-Ia 
(Tratado de DireIto Privado, 46/261-262 e 229) 

Pontes de Miranda refere-se ao tema, no v. 46, nas 
págs. 201/202, 229(de passagem) e 261/262, nestas mais 
detidamente. transcrito o trecho no acórdão recorrido 

Conclui que se o outorgante não cumpre o pacto de 
donando - não doa, não conclui O contrato de doação -
"'tem o outorgado a ação de indenização por 
inadimplemento" (pág. 261), porque considera a promessa 
do contrato de doação contrato unilateral: "Se bcm que o 
contrato prometido fosse contrato real, não há a ação para a 
entrega do bem, pois o que se prometeu foi o contrato, e 
não o bem "(pág. 261 ). 

Ora, é o próprio Pontes quem define a doação como 
"negócio jurídico bilateral gratuito", como toda a gente. 

Não há como admitir a coexistência dos dois 
conceitos. 

Aliás, essa a posição de Karl Larenz(Derecho de 
Obligaciones, TI, Edit. Rev. de Derecho Privado, Madrid, 
1959, pág. 179/180, como se vê desta passagem: 

«Otro es el caso cuando la donación no es ejecutada 
inmediatamente, sino que cs prometida una prestación a 
titulo de donaclón (§ 518) Semejantc contrato, por crear 
una obligación de cumplir una prestación, es un contrato 
obligacionaL unilateralmente vinculante. La donación está 
en esta hipótesis ya en e1 origen dei crédito, como 
atribución de un derecho; esta atribución tiene lugar a cargo 
dei patrimonio dei promitente, en cuanto crca una 
obligación que ha de cumplirse con este patrimonio. La 
prestación dei objeto prometido no es una «donación" 
renovada, sno eI cumprimiento de una obligaclón; es, no 
obstante, una ''"atribución gratuita", porque la relación de 
causa jurídica sobre la que sc basa su validezjurídica (en el 
sentido de las normas sobre el enriquecimiento - injusto) es 
una "donación". 

É o que terá levado o ilustre W. de Barros Monteiro a 
admiti-Ia, sempre com base, como outros, no direito 

I alemão_ sobretudo (W. Barros Monteiro, "Curso", Direito 
~ das Obrigações, 2" parte - 9" ed. 1973 - pág. 119/120): 

, . 



<'Contesta-se geralmente a viabilidade jurídica da 
promessa de doação. isto é, a possibilidade de existir 
contrato prelimmar unilateral, visando à constituição de 
liberalidade futura. Consoante magistério de Messineo 
duas são as razões, uma de ordem histórica, outra de ordem 
dogmática, justificativas de semelhante impossibilidade: 
sempre se entendeu, em todos os tempos, que não podem 
ser objeto de doação, bens futuros·, além disso. deve esta 
pnmar pela espontaneidade, operando-se nullo jure 
cogente, o que se não compadece com o caráter 
vineulatório inerente à obrigação de fazer, contida numa 
promessa de doação. 

Inexiste. porém, razão para excluir tal promessa, cuja 
possibilidade Juridica é expressamente admitida pelo 
direito alemão (BGB, art. 230 I ). Ela não contraria qualquer 
princípio de ordem pública e dispositivo algum a proíbe". 

Na Itália. assinala Cosimo Sasso (li Contralto 
Preliminare nella dottrina e nella giurisprudenza - Giufré -
1971,pág.ll/13) 

"11 eontratto preliminare di donazione era eonsiderato 
inammlssibile sotto I'impero deI eodice abrogato, giaeehé 
essa veniva a togliere il carattere di liberalità «spontanea" 
della donazione, cui faceva espresso riferimento I'art. ! .050 
c.c. Anche attualmente buona parte della dottrina sos1Íene 
che un contratto preliminare di donazione costituirebbe un 
attentato alla spontaneità e alia liberalità della donaziom;, 
mentre la volontà dei donante verrebbe coatta prima chc 
egli cftcttivamente doni" 

E, depois de invocar os doutores que, nessa linha, se 
pronunciam, acompanhados da "escassa jurisprudência" a 
respeito, conclui que 

'"Non sussÍstono dunque valide ragionI per ntenere 
che il contratto di donazÍone làccia eccezione alia regola 
generale della'applicabilità dei contralto preliminare ad 
ogni tipo di contratto". 

I "-sustenta, na realidade dos tàtos. I
r Não omite, porém, as dificuldades da tese que 
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Essas anotações tem o único intuito de reavivar os 
contornos da discussão, que. entre nós_ entretanto, e na 
linha da jUrIsprudência da Corte, se resolve de acordo com 
a pretensão do recorrente: da inexistência da promessa de 
doação, como obrigação de cumprir liberalidade que se não 
quer ou não se pode mais praticar. 

Nem se consumou ou concretizou o contrato, senão, 
quando muito, contrato preliminar (a admitir-se), não 
obrIgatoriamente sujeito a configurar-se em definitivo. 

Na linha da jurisprudênCia do Tribunal, como 
salientado no parecer da Procuradoria-Geral da República, 
que se hannoniza com a definição do instituto do direito 
pátrio, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 
condenado o Réu nas custas e honorários de advogado, que 
fixo em um salário mínimo". 

Assmala-se, por tlm, como bem lembrou o MinIstro Barros 

Monteiro, que recentemente aquela mesma Corte, agora sob a relataria do 

Ministro Carlos Velloso(RE 122.054-RS, RTJ 152/912), deu pela invalidade da 

execução de uma promessa de doação. 

7. Em face do exposto, com a devida venia dos Srs. Ministros Ruy 

Rosado de Aguiar e Cesar Asfor Rocha, acompanho o Senhor MinIstro 

Relator. !-_ 
I 
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RECURSO ESPECIAL N' 30.647 - RIO GRANDE DO SUL 

VOTO VOGAL 

O EXM' SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR: 

Senhor Presidente, acompanho o Se. Ministro Barros Monteiro, porque ainda 

que alguém prometa a outrem, diretamente, fazer uma doação e não a concretíza, aquele 

~"_ ~~_",","".m",.\ 
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