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I. Teor essencial da consulta e quesitos formulados

Honra-nos o Dr. Vitor Puppi, representando seu cliente, Dr. Guilherme Beltrão de Almeida, com
consulta a respeito de questões envolvendo doações e testamento feito por Cecílio do Rego
Almeida, notadamente orientadas a solucionar a dúvida a respeito da qualificação exata de uma
atribuição patrimonial feita a seu cliente. De acordo com ela, Guilherme torna-se beneficiário de parte
considerável de cotas de uma pessoa jurídica de direito privado, a Paticipare. A consulta é destinada
a esclarecer a que título ele se torna beneficiário.

Objetiva esclarecimento orientado à verificação da maneira exata em que podem ou devem ser
compreendidas as disposições testamentárias que o beneficiaram.

Estes são os quesitos, que se transcrevem:

a) A cláusula V do testamento lavrado os 21.06.2007, pode ser interpretada como um legado ou
significa uma disciplina a respeito da partilha como um todo?

b) Caso positivo, pode-se descontar o bem do disponível ou deve ser imputado no indisponível?

c) Como deve ser calculado o monte partível para efeitos de distribuição dos quinhões hereditários e
pagamentos?
II. Interpretação dos testamentos. Legado e doação

A cláusula que se pretende analisar é a seguinte:

“Que quer fazer prevalecer a sua vontade última na divisão dos bens da sua herança, na certeza de
que não foi ofendida a legítima de qualquer dos seus herdeiros, e que assim, em conformidade com
o artigo 2.014 do Código Civil (LGL\2002\400), delibera proceder desde já a partilha dos bens que
tocarão ao filho GUILHERME BELTRÃO DE ALMEIDA (…) e ao filho RICARDO BELTRÃO DE
ALMEIDA, fazendo-a da seguinte forma”.

O CC 2014 diz:

“Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando
ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas
estabelecidas”.

Ora, é certo que a vontade do testador é o ponto de relevância hermenêutico para a interpretação
das disposições de última vontade. Mas esta vontade não pode contrariar a ordem pública e nem os
bons costumes. Tampouco pode contrariar a lógica da natureza das coisas. O CC 2014 permite a
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