Entenda o instituto jurídico da doação
Qua, 02 de Abril de 2014 19:40

Compreendido por muitos como um instrumento que pode auxiliar o planejamento
sucessório, o instituto jurídico da doação possibilita maior celeridade à sucessão e pode até
mesmo evitar eventuais conflitos entre os futuros herdeiros. A doação pode ser realizada
apenas por um contrato entre as partes, sem necessidade de litígio judicial, problemática
recorrente em casos de partilha.

No contrato, uma pessoa transfere bens de sua propriedade ou vantagens para outra,
podendo ser uma transmissão de bens móveis, imóveis ou mesmo uma cessão ou remissão de
créditos. Basta registrar o documento com firmas reconhecidas em cartório para que tenha
validade legal. Alguns dos requisitos gerais para a doação são:
Capacidade das partes: nem doador nem donatário podem, por exemplo, ter sido
acometidos por enfermidades que interfiram em seu discernimento para tal ato;
Licitude: o objeto da doação deve ser lícito, possível e determinável (coisa que esteja
no comércio);
Forma prescrita em lei: em geral, os contratos de doação devem ser formalizados por
escrito, mas algumas formas de doação exigem requisitos específicos, como uma escritura
pública;
Aceitação: o donatário deve querer receber a doação.

Posso doar todo o meu patrimônio?
A legislação impede que o concessor doe todo o seu patrimônio em vida. De 100% do que se
tem, 50% está disponível para a doação e a outra metade compõe a parte que deverá ser
transmitida aos herdeiros – cônjuge, filhos, netos, pais, avós etc.

O regime de casamento influi nesse cálculo, pois, se o doador for casado em comunhão
parcial ou universal de bens, a metade do patrimônio do casal é de direito do seu cônjuge.
Assim, essa pessoa poderia dispor para doação apenas 25% de seu patrimônio, já que 50%
corresponderia ao companheiro, e, do restante, 50% comporia a parte dos herdeiros.

Modalidades
São diversas as modalidades de doação. Há alguns tipos que requerem certa reserva de
segurança a quem doa, pois como essa é uma cessão realizada ainda em vida e o doador é o
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único que possui obrigações no contrato, facilmente o beneficiado poderia gozar do bem antes
do previsto por quem o forneceu. Sendo assim, esse tipo de doação informa exatamente
quando o benefício poderá ser usufruído. Confira outras modalidades:
Doação simples: o doador contempla o favorecido sem nenhuma imposição no
contrato.
Doação com encargo, modal ou onerosa: o receptor deve satisfazer certa obrigação
contratual em benefício do doador ou de terceiros.
Doação remuneratória: geralmente, é realizada como gratificação a uma prestação
de serviço. Um bom exemplo é a recompensa a um profissional liberal que nada cobrou por um
serviço.
Doação condicional: para se realizar, essa doação depende de um acontecimento
incerto e futuro, como, por exemplo, um casamento.
Doação com cláusula de reversão: esse modelo garante que a doação seja feita
apenas a um determinado beneficiário. Caso o receptor faleça antes do doador, por exemplo, o
doador receberá de volta os bens cedidos. Fonte:Publicado por
Jairo e George Melo Advogados Associados
.
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