
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 
 
 

Processo D. J. 61.641 - (G. 3.606) - Agravo de Petição interposto por Geraldo Euripedes de Menezes 
- Comarca de Ituverava.  

  

Vistos, relatados; e discutidos os autos de agravo de petição interposto pelo Oficial do Registro de 
Imóveis de Ituverava da decisão do Dr. Juíz de Direito, ao julgar improcedente a dúvida suscitada 
pelo agravante.  

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, dar provimento ao recurso, para reformar a decisão 
de primeira instância e mandar que se não transcreva a escritura de doação, senão depois de 
retificada e ratificada, dando-se curador especial aos menores absolutamente incapazes, tornando 
possível a aceitação expressa, indispensável à perfeição do ato, como exige o art. 1.166 do Código 
Civil e como já foi decidido anteriormente por este Conselho, na dúvida 37.936 de Bragança 
Paulista. Trata-se de doação de pais a filhos, com reserva de usufruto. É aconselhável que os 
doadores não figurem na dupla qualidade, doando de um lado e aceitando de outro. Deve ser 
nomeado curador especial, cumprindo-se o art. 387 do C. Civil, pois é de admitir-se a eventual 
colisão de interesses dos pais e dos filhos. As hipóteses de aceitação tácita dos arts. 1.166 e 1.173 
de nosso diploma não se aplicam ao caso, sendo prevalecente o principio que estatuiu a aceitação 
expressa (art. 1.165 cit.) O art. 1.170 prevê que podem aceitar doações puras as pessoas que não 
puderem contratar. Todavia, a exegese desse artigo tem. de ficar condicionada aos preceitos que 
regulam a incapacidade (arts. 5.º, 6.º, 387, 427-III e 1.165 do Cód. Civil). Na espécie, é necessária a 
aceitação, devendo ser nomeado curador especial aos menores absolutamente incapazes. Custas 
legais. P. e I.  

São Paulo, 9 de fevereiro de 1953.  

(aa) J. C. de Azevedo Marques, Presidente.  

Gomes de Oliveira, Vice-Presidente.  

Márcio Munhós, Corregedor Geral e Relator.  

D. J. 28-2-53.  


