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L INTRODUÇÃO
A propriedade figura, desde sempre, entre os bens mais imp0l"lantes para
O ser humano. Por ela

jú se travaram gucrras c, constantemente, é alvo de

disputas e geradora de tensões por todo o mundo, A sua importiinciajá era
ressaltada no século XV II pelo "filósofo inglês Jobn Locke, o qual alirmava
que "o fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se a um governo é, portanto, a conservação de sua propriedade",' No Brasil, todas as Constituições, desde a época do Império, trataram a propriedade como uma garantia individual.
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RENÚNCIA

À PROI'l<IEI)AIJI:

IMOUlI.IÀl<IA

A propriedade é o mais amplo dos direitos reais. Dela se irradiam os
direitos reais de li-uição, de aquisição e de garantia, previstos no ordenamento
jurídico pátrio. Serpa I.opes a!inna que
o Direito de Propricdacil.: cOllgn;:r,a em lorno de si tôdas as dcrmlis categorias
de I)il\.:ilos l\l'ais limitados ou Direitos Reais '"s6brc a Coisa Alheia, os quais
giram em seu derredor, n\l;nto representar () centro do sistema jurídico a que
cada Ulll dcles pertence. A propriedade.
por cOllseguinte, surge como uma

rdação fundmncntul do Dircilo das Coisas."} (sic)

De modo geral, a doutrina aponta os seguintes caraçtcrcs <.lodireito de

propriedade: absoluto, exc1usivo, pcrpttuo c elástico. Tais earueteres estão
inseridos no Código Civil 13rasiieiro, precisamente no al1igo 1.228, CII!,U/:
Ar!. 1.228 ~ O proprietário tem a faculdade de usnr, gozar c dispor da coisa, c o
direito de n.:nve~la do poder UI,;quem quer qllC il1justmnclIle a pOSSUtlou detenha.

Entre as faculdades doproprictátio listadas no artigo, destaca-se a de dispor
da coisa, já que esta l'.que mclhorearaeteriza, isoladamente, o direito de propriedade. Em outms palavras, um individuo pode ser propl;eláJio e não usar c tampouCO
gozar da coisa,já que estcs direitos podem ser transmitidos a outros, pn:servando-se, porém, o direito de propriedade. O direito de reaver do podcr de qucm
injustamente a possua ou detenha pode ser exercido por meio de ações (como,
por exemplo, as possessórias) que independem da comprovação do direito de
propriedade. Com relação à pren'Ogativa de dispor da coisa, por outro lado, tratase de uma deliberação exclusiva do proprietário, daí a afinnação de que a faculdade de dispor é a que melhor caracteriza o direito de propriedade.
A este trabalho interessa, precipuamente, aprofundar o estudo sobre a
renúncia à propriedadeeomo forma de perda/disposição da propriedade imObili,íria. Para tanto, serão sucintamente abordados outros institutosjuridieos
que levam li perda da propriedade, possibilitando assim cotejá-los com a renúncia para melhor delineá-Ia.
2. DAS DIVERSAS FORMAS DI':l'£RDA DA PROI'IUEDADE
IMOBILIÁRIA
O Código Civil 13rasileiro, em seu Livro 111- Direito das Coisas, Título
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de direiflJ civil. Rio de Janeiro:

Fn.:ilus Bnslos, 1964,

na ,llTCllIutaç:lO e adjudicnçfio - efeitos de um processo exccutivo -, os bens
s50 penhorados e levados em hasta pública (art. 708, Ie li. CPC). No primeiro caso, terceim pessoa adquire-os; no segundo, o pr6prio exeqüente incorpora-os 110patrimônio. Nos dois cusos, o ato judicial impõe o inicio da passagem
coativa do bem. Com b:lse na C.lrla de am:JIIatllç~o ou adjudicaçflo, o particular efcluarú o registro IHI circunscriçào
imobiliária competente, adquirindo,
entUo, .1 propriedade.

J

Código Civil: .1 Art. 1.275 -Alél11 das e;mS:1Sconsideradas neste Código, perde-se:l propriedade:
J - por alienaçào; II - pela renúncia; 111- por ó1bandono; IV - por perecimento da eois:1; V _ por
desapropriação.
"

• Tanto o usuc;'lpião qumHO:1 acessão est50 previstas no Código Civil como formas de aquisição
da propriedade.
Contudo, n50 há dúvida de que caracterizam,
tnmbém. fonnas de perda da
propriedade.
~ A n:vog;Jçfio da doação ao ingrato n:lO prcjudica os direitos adquiridos por t<:rcciros e, Caso o
donatário n50 possa restituir em cspécie as coisas doadas. deverá indenizá-la pelo meio-termo
(mCdin do valor de mercado) do seu valor (Código Civil, art. 563).
f, FARIAS,
CriSliallo C1mves de; ROSENVALD, Nelson. Direi/os reais. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2006, p. 325. Para os autores, O teono (f/iellaçiío reserva-se apenas às transmissões
voluntárias, razão pela qual a arrernalnçfio e a adjudicaç50 nua se cnquarlram no conceito de
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No Código I'~nal, a p~rda d~ bens s~ op~ra como eleito dc condenação
criminal, cuja previsão se encontra no artigo 91, inciso I I, alíncn "b":/
Jú a Constituição 'Fedcral~ traz: em seu bojo a perda da propriedade por
expropriação l..; por conlisco, nos lermos do artigo 243.
Orlando Gomes' c Melhim Namcm Chalhub'u ~itam a r~qui~ição ~omo
[arma de perda ~o~rcitiva da propricdad~, bas~ada no al'0,dc imp6rio do I'od~r
Público. Trata-se, contudo, de uma posição minoritária, haja vista que a Constituição F~dcral pr~vê a possibilidade da autoridadc competente requisitar para
l./sarde propricdade particular, em ca~o de iminente perigo público, ~stado d~

2.1. Alienaçiio
A alienação é a demi~siio d~ lll11bem do palrimônio de uma pessoa c Sua
eOITespondenle inserçiio 110patrimônio ck outra. SCI(JilLopes, IJ citando De
Ruggiero, alirmí.l que a etimologia (li1 palavra alienação "representa uma composição de dois elementos: o primeiro, negativo, consistenle 110 destaque da
coisa do IXltrimônio do nlienalltc; o segundo, positivo, traduzindo-se n(l aquisição dessa me~ma coi~a por um outro patrimônio". A alicnação pode Ocorrer
gratuita (ex: doação) ou onerosamente (ex: compra ~ venda), por ato entre
vivos Ou callsa mortis.

sítio c cm tempo de gUCIT:.l, assegurada ao proprictúrio indcniz:nçf.íoposterior, se
houver dano (art. 5", X)"'V c/c url. 139, VI, da Constituição Fcderal). Cessado
o motivo da requisição, deve-se restituir a po~se do bcm ao propriclúrio e ressarci-lo dos danos eausado~ à sua propri~dade. Caso esta tenha sido destruída,
terú ocorrido a perda da propriedade pelo perecimento da coisa (o que, por
óbvio, gera a obrigação do Poder Público de rcpararo dano), c não pela requisição, como dc1cndclll os renomados aulorL.:S.11 _12

1 Cótligo 1'1.:11;.\1:"Ar!. 91 ~ Sào efeitos da COndl.:lHlÇ1io:

l...
] 1\ -

ressalv:ldo o direito do lesado ou de terceiro dt.: boa-fé:
qualquer bem Oll valor que COIlSlilllJ\ proveito aufcrido

a perda em favor da Unifio,

[... ) b) do produ lo do crime ou de
pelo agellte COIll tl prátic:'l do fato

criminoso,"
'Constituição
Federal: "Art. 243 - As glebas d~ qualquer região do Pais onde forem locali:t.adas
culturas ilegais ue pilllltas psicotrópicas senio il1ledinl~\lnCnle expropriadas
e espccilic;lIn~nle
destinadas
ao asscntamento
de colonos,
para o cultivo de produtos
alimentícios
e
1ll1"dicatlll.:lltosos, sem qualquer indl:nização ao proprietÍlrio c sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei.
Parágrnfo único. Todo c qualquer belll de valol' cconôlIlit:o aprl.:endido em decorrência do
tráfieo "ilicilO de cntorpeccnl~s
e drog:ls afins sem confiscado e n.:vertertl e11l beneficio de
instituiçõc:> e pessa ••1 especializ.ados no tratamento e recuperação de viciados c 110aparelnamento e custeio de atividad~s de fiscalização, controle, prevcnçfío e repressão do crime de
tráfico dessas substflncias."
') GOMES, Orl;lIIdo. Direitos reais. Rio de: Janeiro: Forense, 1976; p.
1lI CIIALHUH, Mclhim Namem. Curso de direito c:i1'iI. Direitos reais. Riu ,.11: Janeiro: Forense,

nw.

2003, p. 170.
11 José dos Santos ClIrvlllho Filho, em SU;I obra MlIIlIIClI de Direiro Adm;lIislralil'o, p. 68 I,
defemlt; 'lllC í\ reqllisição é uma lllodalidade de intervenção restritiva do Est:tdo na propriedade.
P;lrJ o autor, "intervenção
restritiva é aquela em que o Estado impõe restrições e condicionamentos aO uso exclusivo da propriedadc, sem, no entanto, rctirÍL-la de scu dono".
12 Corroboralll
com cssc cntendimento
Cristimlo Clwvcs e Nelson Roscnvald, parJ os quais "a
requisição n~o i: modo de perda da propriedade. Alieerçada no art. 5°, XXV, da Constituiçiío
Federal, decorre da necessidade tr:msil6ria c urgente de a União fazcr uso dc bens ou serviços
privados em face da iJllin~ncia de perigo público. Apes;Jr de ser procedimento aulo.c.'(ccut6rio,
despido do dlle processo 01'01'.', o proprietário só é privado lemporarimneutc
do im6vel e
podcrú ser indenizado
posteriormcnte,
em caso de prejuízos efetivamente
vcrilicados em

~

~

"

2.2. Abandono

o

abandono 6 o ato pelo qual o proprietário se desv~nciJha do que lhe
pCl1encc, de lbrma uniJaleml c volunlélrin, sem, contudo, maniLcstil-la exprcs~
samente. Segundo Orlando Gomes, 14 "nenhum vínculo jurídico se estabelece
entre o proprietário que assim perde o dominio, e aquele que adquire ares
dere/icla pela ocupação."
A caraeteri<:ação do abandono é uaslünte delicada, pois a perda da propriedade não se opera pelo desuso. Ao ~ontrúrio, 6 nee~ssárjo a/crir o rcal
interesse do proprietário em se d~~fazer da propriedade, pois, em regra, o
abandono não se presume. Uma exceção a esta regra geral (a ausência de
presunção do abandono) está jlrevista no li 2° do art. 1.276 do CCB JS, em
que o legislador estabeleceu, de modo absoluto (iure el de iure), a presunçiio
de abandono do bem imóvel pelo proprietúrio que, além de intencionalmente
não exerccr quai~quer das faculdades que a lei lhe Ülculta (usar, go<:ar,dispor
e reivindicar), deixar de satisfazer os ônus f1seais.
Uma v~z caracterizado o abandono da propriedade, torna-se o imóvel
res dere/icla e, portanto, passível de apropriação por qualquer pessoa. Se O
Município (ali o Distrito Federal, s~ o bem estiver em slla eireunserição)_ no

IJ

SERPA LOPES,
Y.

14
Ij

VI, p. 567.

GOMES,

Miguel Muria dt'o C/m'o dedireilo civil. Rio de Janeiro;

Orlando.

Vireitos reais. Rio d~ Jnncim; Forcnse,

Freitas l3astos, 1964,

1976, p. 179.

Código Civil; "Art. 1.276 - O imóvel urbano que O propriClflrio aballdonar, com a intenção de
niio mais o COllSr.:rv;lrem seu patrimônio, c que se não elleontnlr na passe de outrem, podr.:rá
ser ::lfrccudado, como bem vago, e passar, três <IIIOSdepois, ::'lproprieu:ldc do Município ou fi do
Distrito Federal, se se achar mlS respectivas circunscrições.
9 I" _ O illlôvcl situado na zona
n/rol, abandollado nas mCSlll:lS circunstâncias, poderá ser ;uTecndado, COmo belll vago, e passar,
tres anos depois,:'I propriedade da Uni50, onde quer que cle se: localize. 9 2" _ Presumir-se-fI de
modo absoluto ~linlcnçiiO:l que se refr.:rc este artico. oU:lndll ('('0;",,,1,,•••no' "',,,. ,I~ __ ~~. -I .
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caso de imóvel urbano - Oll a União - em se tratando de imóvd rund _
verificar é1inexistência de posse sobre o imóvel abandol1(ldo, podcrú arrccacJálo como bem vago c, decorridos três anos! passú-!o à sua propriedade.
A possibilidad~ de apropriação da propri~d"dc abrmdonada, I'0r qualquer pessoa, I,)i uma inovação trrlzida pelo Código Civi,l atual,jú que a previsão contida no Código rcvogndo c1t:tcnninava a (lrl'ccn(j~.çao do imóvel abandonado pelo Poder Público como bcm vago, não admitindo, portanto, a aquisição do mesmo pol'U1n parlicular, conforme se verifica abaixo:
Códigi'

Civil

de 2002

Cúdigo

Ar!. 1.276 - O imóvel urbano que o rroprielú-

Art. 5N0 - [... J

rio nbanc!Olmr, eOJll :-1intençiio de não mais o

~ 2° - O imóvel

conservar

e qlu.~se IUIO

em .seu patrimônio,

encontrar na posse de

OWrelJl.

poderá ser

£Ir-

l'ecadado, CDmo bem vago, e passar, trCs anos
depois, à propriedade
cio Município OLl ;1 do
Distrito rederal,
se se achar !las n:spt:cLivas
circunscrições.
[".] (scm grifo /lO origilli.1l)

CO/1/0

hem

l'({gO

Civil

de 1916

abandonauo

e

p({ssará

al'recodol'-se-iÍ

{lO dOlllínio

do I'.,--'~_

uo

lado. do Território ou
Dislrito Federal se.se
achar nas respectivas circunscrições;
l...
J (sem
gri [o no origi 11<11)

Quanto ú utilização do termo abandono no Código Civil em vigor, cumpre ressaltar, ainda, a infel icidadç do legislador ao redigir o artigo 1 .382, o
qual se encontra inserido nas disposiçõcs concernentcs ao direi to de servidão, e estabelece:
Arl.

J

.382 - Quando

ri obrigação

incumbir

:\0 dono do prédio serviente,

cstc

poderá exonerar-se, abandonam/o, total ou parcialmente, a propriedade ao
dOl/o do dominante.
único - Se o proprietário do prédio dominante se recusar {/ receber
ou parte dela, cabc['~lhe-á clJskar :1Sobras. (sem
grifo no original)

i

J{EN(JNCJA

À PROPRIFl)i\DE

IMOBILIÁRIA

---'--"----~~~~=
2.3. Perecimento

1(,<)

da coisa

Com o pcreeimento do objeto, extinguc-se o interessejurielico em preservar o direito do seu titular. Segundo Orlando Gomes, IG "a perda da propriedade pel" extin,ão de seu objeto dá-se por via ele conscqüôncia. Sc a coisa
perece, o direito não lhe sobrevive. Extingue-se pai' falta de objcto". O perccimento do objeto pode Ocorrer por ato voluntúrio (cx.: destruiç30) ou
involunt<Írio (ex.: incêndio) c se caracteriza pela "'pressão de suas qualidades essenciais ou de seu v"lor econômico e ainda, quando heidestruição ou
consumo, de fanl1a a atingir-lhe a substância. O Código Civil revogéldo17
disjJunlw, em seus artigos 77 c 78, aecrca do perecimento ela coisa e as
hipóteses em que o mesmo restava configurado. lJis dispositivos, coniudo,
não foram prestigiados pelo Código Civil em vigor.
Cristinno Farias e Nelson RosenvaldJS destacam a intensi liGação de hipóteses de pcrecil71Cnlojurídico ela COiSIl,motivados pelo maior cnioque
hodierno elo Poder J udiei<Írioquanto à il!l1çãosocial da propriedade. Assim, a
cada dia surgem dccisões cm que o objeto ",bre o qual se constituiu o direito
rcal (propriedade) ainda existc, mas em elecorrência ele uma nova situação
jurídica que Ihc alterou ]lor completo as características, perde-sc a prop,-ieelade. Ilustrando a assertiva, o autor cita o voto do Min. Aldir Passarinho Júnior,
do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 75.659/SP, 28.6.05), segundo o qtlal
"perdida a identidade do ben1, o seu valor econômico, a Sua confusão COm
outro hacionamento imposto pela i:we!ização, a impossibilidade de Sua
reinstalação como bem jurídico no contexto atual, tem-se, indubitavelmente,
que o C,ISO é, mesmo, de perecimento do direito elepropriedade",

Padgrafo

{{propriedade do serviente,

Ora, coniornle esposado acima, o abandono é um ato unilatcral, cujo eleito
prinleiro é a ausência de proprietário do bClTI, ou seja, torna ares l7u!lius. Há,
neste caso, uma diminuição do palrimõnio do indivíduo que manil"sta a vontade
de abandonar o que lhe pertence, sem haver um correspondente (e imediato)
acréscimo no patTimônio de outrem. Dessa 10rma, o termo jurídico aballdollo
cstú incorretamente empregado no texto do artigo J .382, jú que se refere ao
abandono em favor de outra pessoa c que pode, inclusive, se recusar a recebêla. Definitivamente, não se trata ele abandono, mas sinl de U111a transmissão
voluntária e bilateral, o que caracteriza Ul11a alienação (como por exemplo, a
rl~1(';;;(" ,"',..,.., •..•.,'",...,~", ..••~;"'''''

.~~"

._ ...• _--
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2.4. Desapropriação
A desapropriação é um instituto de direito público, Jí.mdaelono direito constitucional, responsúvel pela sua existência, mas que no direito administraUvo
encontra dcscnvol vimcnto e j uSUlpasiç.ão COm a vida social. Interessa, confudo,
igualmente, ao direito civil, cuja teoria sobre perda da propriceJ.lde incompleta
li, GOMES,
17Código

Orlnndo.

Virei/os

real,s. Rio de Jillleirü:

Forcnsc,

Civil (li..: /lJ Ió: "Ar!. 77 - Perece o direito, perecendo

J

rrf(), p.

J

7,';.

() seu objeto. Ar!. 7S ~ Elltcnde-

se que pcreccu () objeto d{' direito: J - quando perde as qualidades
essenci:lis, Oll o valor
econômico;
fi * quando se confi.mdt: com outro, de modo que se n;lo passa di:;lingllir; lI! ~
quando rica em lugar de onde nào pode ser retir,1do."
IK FARIAS, Crisl!;lJ1n
rl""II-'" ,I .•. n' ...•"'~., •••..
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ficaria se n3.o prevista a dCSí.lprOpriaçuo.
define

COmO

fere para si

"o procedimcnto
li

propriedade

de terceiro,
delimita

O

as hipóteses

Filho20

públicn

ou de

em que o bem poderá scr

desapropriado,
no inciso XX rv do artigo Y\ quais sej'am: por neccssidndc ou
utilidade pública, ou por interesse social. Desse dispositivo se il"racliwn vúrius
normas inJi'aconstitucionais

sobre o assunto, t8is COmo o Decreto-Lei

1941 e a Lei n. 4.132/1962.

lIú ainda algumas

proprietário

de imóvel

subutilizado

ou inutilizado . .Til o artigo

para dcsnpropl'iar
al, destinando-os
Federal

pode ser desapropriado

para propor a ação expropriatória

e os Municípios,

Públieo, tais eomo as Entidades da Administração
de economia

nitrios c pennissionút'Íos
hú tolalliberclade
delcgatúrios

mista, autarquias,

exproprialória

S~ houver

só há lcgitimid(jcle

prévia c expressa

elo Poder
públicas,

e os conccssio-

os Estados podem desapropriar
utilizado

*

Inadmissível,

por fim, a desa-

A renúncia é o ato pelo qual o propriet'Úrio unilatemlmcnte manifesta, de
forma explícita,

o propósito

ele rctirar o bem de Sua esi",ra patrimonial.

Em sc

de bCl11l11óvel, não é necessürül qualquer L<Jrnlalidadc legal par8 que

tratando
se efetive.

23

Caio 1'v'fr'Jl'io

derelictio - revestido
da Iitularidadc

afirma que "basta que se efetive

do elemento

donJinial".

a renúncia

apesar de não haver hierar-

bens dos Municípios.

3. HENÚNCIA

cmlei ou contrato.

do Distrito l'cckral

pela doutrina

se aplica entre Municípios.

2.5. Renúncia

contudo,

c dos Municípios,

e

anímico,

ou s~ja, a

() Seu abandono-

intcJ1yão de se despir

Na prútiea,.é bastante difTcil a aleriç50 da diferença

Ú propriedade

Üllobiliúria.

À PROPRIEDADli:

IMOBILIÁRIA

Quanto ú renúncia de bcm imóvel, o Código
efeitos ao registro do ato renunciativo no Registro
cntão, a coisa se torna sem dono,"

Civil eoncliciona os seus
de Imóveis. 24 A partir de

res !lll/Iius. O citado Diploma

Civil sub-

Assim sendo, os Muni-

é o da preponderância

mai-

do inle-

MONTEIRO,
Washington de l~arros. Curso de direito civil. Dirçilo das coisas. S1'io Paulo;
Sar<liv"" 2003, p. 171.
211 CARVALllO
FILHO, José elos S~l1ltos. tdm1llri/ de direi/o ({r/millis/mlivo.
Rio ele JnJlciro:
LUlllCIl Juris, 2007, p. 716.
21 Decreto-I..t:i
11.3.365/4 [; "Ar!, 2" - Medinnll.: dccJaraç80 de utiliclndc pública, Iodos os bells
poueri'io ser desapropriados
pela União, pelos Eswdos, Municípios, Distrito Federal e Territórios. [... ]
2u - Os bens do domínio cios Estnclos, Municípios, Distrito Federal c Territórios
po(krào SlT dcs<lpropl'iados pela Ulliiío, c os elos Municípios pelos l~slados, mas, em qu;t1qlll:r
I')

regra que também

da ayão

cípios não têm poder expropria tório sobre os bens dos entes federativos
ores. O fundamento

pela União, O regi_

No que tange aos

para a propositura

autorização

de bens públicos,

bens dos Estados,

0 resguardndo

entre o abandono c a l.-enúncia de um bem lnóvel. Interessa a este estudo,

quia cnlre os entes federativos, a doutrina c ajurisprudência,
amparadas no 9
. 2" do atiigo 2" cio Decrcto-Lei n. 3.365/41,21 enlendem que somente a União
pode desapropriar

nacional

c o interesse local é próprio dos Municípios.

Quanto aos entes da l'edcração,

para se propór a ação de desapropriação.

à desapropriação

Quanlo

Indireta (fundações

empresas públicas)

de setviços públicos.

do Poder Público,

sua função soci-

delegadas

pelos Estados

proprial'50 por \.Im Estado de um bem público Municipal de Rstado diverso"
(para exempli fiem, o Estado de Rondônia desapropriar um imóvel pertencen_
te ao Município de Ouro Preto/MG).

seja

da União

a União, os Est;l(los,

bem como pessoas

o qual o interesse

de

do bcm caso o mesmo

184 estabelece a competência

imóveis rurais que não estejD111 cumprindo
à reforma agrúria.

Têm competência

sociedades

excepcionais

rcssc, segundo
onal é protegido

Entre Estados da Federação não se admite a desapropriação
(por exem_
plo, o Estado de Minas GerQis desapropriar
bens do Eslaclo ele São Paulo),

no arcabouço constitucional,
como a do artigo 182, S 4", III
pela Lei n. J 0.257/2001 - Estatuto da Cidade), pelo qual o

desapropriação
(regulamentado

o Distrito

previsões

n. 3.365/

1~I'IOl3JLJARII\
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de indenizaç8o".

À PROPRIEDADE

RENÚNCIA

Poder PCtblieo trans-

por razões de utilidade

l11cdiuntc o pagamento

Federal
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José dos Santos Carvalho

de dircito público pclo qual

interesse social, normalmente
A Constituição

Jl)

"_,~-"
..
,.. :1

22Neste sentido,

Janeiro:

CARVALlIO FJLJ 10, Jost: dos Salltos. Mallual de direito lldmini:::itl'll/ivo. Rio de
LumclI Juris, 2007, p. 721.

2.1

PEREIRA, Caio M{lrio da Silvêl. Instituições de direitv civil. Direitos
Forense, 2004, p. 231.

24

Código Civil; "Art. 1.275 -I\lém das CllUS<lScOllsidcradas !leste Código, pçrdt'-se a propriedade: I ~ por alienação; II - pel~1 renúncia; [... J PanígrnJü Lll1ico. Nos casos dos inci~os I t.: li, os
L'Í'uilos da perdn ela propriednde imóvc! serão subordinados ao registro uo lílulo trallsmissivo aLI
do alo renuneialivo 110 Registro ue Imóveis.

reais. Rio dc Janeiro;

'_I O Código Civil Br,\sileiro prçvê uma situação e:..:cepeiomi em guc o proprictúrio rCtlllllcin à SLJ:I
propriedade e csta, consc:qíit.:ntcl1lcnle, ingressa 110patJimônio deoLltreJn. I~o que dispôe o parúgra~
lo linico do artigo 1.3 [(i, 'llle versa sobre o cOJldorninio geral: "A11. 1.3 [ú _ l'ode O condômino
cxilllir-se do pagarnCJ1todas despcsns e dívidas, rellllllchuldo Ú parte ick:nl. 1"Se os demais condômir lOS
nS$Ulll1'1llas despesas (; as dívidas. ;1 n~Tl{IIH.in ll",~ ._,,,•....,,";, .. ~_J~ .: .•:._.'.
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mete a renúncia

it propriedade imobiliíÍria

às regras do seu artigo 108, que

Como a renúncia é um alo vOluntúrio c unilateral, que não tem por escopo o
beneficio de outrem, c tampouco é alo oneroso, não há quc se l'llar em ITI3l.
Assim, deve o .lilbcJião de Notas aferir se hú hipótese de incidêneía para a
renúncia iI pl"üpriedade imobiliúria na Lei que tenha instituido o lTCD do
Estado ei;JFederação (ou do Distrito Feelem!) em que o imóvel esteja loealizado.~'J

estabelece a Jl(,x.:essidade de escritura pública, caso o bCI11 possua vnJor su-

perior a trinta vezes o lllaior salário mínimo vigente no País.26
Nada impede que o litularde um bcm imóvel renuneie il sua propriedade e,
contudo, penmll1eça exercendo a posse do mesmo. Isto porque os conceitos de
posse epropriedadesão distintos e independentes, de [OI'Í1lll
que é possível haver
posse sem propriedade e, também, haver propliedade sem posse direta da coisa.
Traço característico, pOl1anto, da renúncia de bem imóvel, que li distingue do abandono (que é a 101111a
de perda da propriedade prevista pelo CC13
mais próxima da renúncia), é a 101111ltlidadeexigida para que ela se aperleiçoe. Em sintesc, para que se opcre o abandono, éneeessário que o titular do
bem, intencional c incquivocamenlc, se deSnlça do mesmo, Jü a renúncia se
dá mediantc o registro do titulo junto ao CaI1ório de Registro de Imobiliário da
cireunscrição do imóvel.
3.1. Eseritura

Pública dc rcnúnei.] ,. propricdade

imohili:\r;a

A [ol1mtlização da renúncia reporta à Lei n. 7.433, de 18 de dczembro de
1985, c ao seu Decreto regulamentador n. 93.240, de 9 de setembro de 1986,
que dispõem sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públieas. Assim, deve o Notário exigir os documentos de identificação do renunciante, a
descrição e caracterização do imóvel, bcm como as certidões fiscais, de feitos ajuizados, ônus reais e ações reais e pessoais reiperseeutórias.
Quanto ao pagamento de tributo, cuja comprovação também deve ser
aferida pelo Notário, a Constituição Federal prevê duas espécies de tributo
para a transmissão de bens imóveis: o imposto de transmissiio causa mortis
C doação (ITCD), cuja eompetêneia para instituição foi atribuída aos Estados
e ao Distrito Federal;" c o imposto de trunsmissão inter vivus de bens imóveis por ato oneroso (ITBl), euja competência roi delegada aos Municípios."

3.1.1. Do dever dc oricntação

ao I'cnuucialltc

A Lei n. 8.935/1 994, que regulamentou o artigo 236 d" Constituiçiio Federal, atribuiu ao 'nlbc1ião de Notas íl competência parrJ intervirJO no negócio
jurídieu que a parte queira formalizar perante o mesmo. Ceneviva (2007)"
chama a atenção para O Illto de que ~'aexegese Sislcm{llica limita a interven_
ção permitida ilneutraliebde [...). É imparcial, sob o império da lei, tendo em
vista a realização do melhor resultado, considcradas as Vontades que lhe sejam manifestadas". Nesse diapasão, deve o notário averiguar os motivos pe~
los quais a parte pretende renunciar

ti sua propriedade, para orienhí-Io se o

ato produzirú os eleitos.desejados. Não se traia, portanto, de uma intervenção com intuito de dissuadir a parte a praticar determinado ato lícito, mas sim
para instruí-Ia acerca dos efeitos, para que a própria palie decida sobre qual
atitude tomar.
Dessa forma, Se a parte requerer a lavratura da escritura pública de
renúncia da área em que foi instituída a reserva legal dc sua propriedade,
deve o notúrio ponderar que, apesar de não haver qualquer óbiee em renunciar úrea destinada ú reserva legal Gú que o fato de haver re.s:c:rvaem um
imóvel niio Ihc retira a ülculdadc de dispor), a propr,icdade remanescente,

agora desprov.ida de reserva legal,
li reSCJva legal.

Obl'jgulOriamcntc,

dcvc.;ráler uma nova

área destinada

Em outra hipótese, se o proprietúrio de um apartamento procurar o nOlúrio para que este lavre a escritura pública de renúncia das panes comuns do
2(, Código Civil: "Art. Ias - Não dispolldo a lei em contrário, <l escritura pública é essencial"
validade dos Ilcgôciosjurídiws
<]UCviselll :'1constituição, Imnsfcrl:11Ciu, lllodificaçiio ou renúncia de direitos n:ais sobn: imóveis de valor superior li trinta vezes o maior s,lltlrio mínimo
vigellte no País,"
Constituição Federal: "Art. 155 - Compele aos Estados c ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - lrnnsmissão Cllusa mortis c doaç;io. de quaisquer bCllS ou direitos; L... ]"
li COlIsliluiç:io Federal: "Art. 156 - Compele :lOS MlInicípios instituir impostos sobre: r ... llltr.lllSlllis~;10 "inler vivo~", õ1 qualquer titulo, por alO 01\(:1"050,
de bl.."IIS
imóveis, por llalurl.."zaou

2'/ E/li MillílS Gerais, a Lei 11. 1"1.94 t, de 29 de dczembro de 2003, que dispõe sob/c o imposto de
Irnnsll1issJo Cf/lisa fJlo/'{is e doaçiio de quaisquer bens c direitos - ITe!), n.lu prevC::liucidência

do imposto parn a rCllllllcia à propril.."dadcimóvel.

27

)11Lei 11,8.935/94:

•...
,," ."."; •.;,,,;;~.,

1"

juridicamente

li

Vonlm!c das

partes; 11- intervir nos aIos c llcgóciosjurídicoS:1 qur.:as partes devam uu queirnlll dar fonntl
legal ou autc.lllicidadc, ;mlorizando ••redação Ou redigindo os instnllllcnlos adequados, conscr.
Valido os originais c expcdindo cópias fidedignas de seu COlllclldu; li' _ aUlclllic<lr ralOS,"

act:ssfio f1sica, e de direitos rcais sobre imóveis, exceto os de gar;llIlia, bem como ct:ss:.io de
rlin_i!"""

U
"Art. 6 ~ Aos nOI/trios compele: ) . fonnalizllr

li

CENEVIVA,

Wallcr. IBi

rlfII'

1I/",;,.j,,, .•. " .. ~
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cdi lido, com o intuito de se desobrigar
tabelião de notas orientá-lo

das prestações condominiais,

acerca da ünpossibilidadc

deve o

assim, em relaçuo ao prédio dominante.

3.1.2. Dcclaração

sobre Opcrações

Illlohiliúrias

A Medida Provisória n. ] 6, de 27 dc dczcmbro de 200 I, postcri0ll11cnte
convertida na Lci n. 10.426, de24 de abril dc 2002, inscriu no ordenamcnto

jurídico a obrigatoriedade para os servcntutirios da Justiça de informar as
operações ilnobiljárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculíldas ou
1)0-

cumelllOS sob sua responsabilidade, mediante a aprcscnlação de Declaração
sobre Opcrações Imobiliárias (DOI), cm meio magnético, nos tennos estabelccidos pela Secretaria da Receita Federal.
A Secretaria da Rcccita Fcderal editou a Instrução Normativa n. 473,
em 23 de novembro ele2004, p~la qual:
Art, 2" . A declnrnçào dcvl:ní Sl:r aprescnt,ld.l sempre que ocorrer operação
imobiliúria de uquisição ou alil.:lmçüo, realizada por pessoa fisica oujuridicíl,
indepcndenll:mcntc dc seu valor, cujos documcntos sejam l:lvrndos, anowdos,
ílverbados. matriculados ou registrados no n:speetivo cartório.
[ ...)
3" . O prl:cllchimclllo da DOI dl:vC Sl:r rCilO:
1- pclo Servenluário da Jusliça titular ou designado para o Cartório de Ofício
de Notns, quando da iavratum do inSlmmefHo que ((~n"Cf por ubjelo fllIlicnflçiio ele imóveis. rm'.elll.loconstar do respeclivo instrumcnto a expressão 'EM 1-

*

TtDAA DOI';
11 • pelo ScrvclltuÍlrio da Jusliç:l litul,lr ou designado

para o Cartório de
Registro de Imóveis, quando o documento tivcr sido:
:l) cdcbrudo por instnlllll:lIto particular;
b) cc1l:br.Ldopor autoridade particular eom rorç:l dc cscrilur.I pública;
c) cmitidu por ilutoridade judicial (adjudicat;50, hCn\llç:l, legado ou meação);
d) dccorrentc de arremat,lçâo em hasta Pllblicn; ou

J2

Código Civil: "Ar!. 1.339. Os direitos de cnda condômino às partes comuns SflOinsepnrfl\'eis
dt: Slla propriedade c;.;c1usivu; são também inscparúvci:-;das rrnçõcs ideais corrcspondcntcs os
unidades imol>iliárias, com as suus pilr1eS:lcess6ria:-;. I" Nos casos deste :l11igo é proibido

*

c} lavrado pelo C:1l1óriode Olício dt.:NOla:;;c n:io COIl:-;l:lr.1
t.:,xprcssào'EMI111. pelo SlTvcllluúrio da Jusliça litul:lr ou (ksignado para o C.1rI6rio de
Rt.:gi:-ilrO
de Titulos e DOCUtlH~lltO$, (lU:Lll(lopromover l'cgislros de docUrnCIlIO:-i
qut.:envolvam alicJla~'õt.:s de imóveis, celebradas por inslJ'ulllClllOpaniclllar,
ra~cndo COIISl:lrdo I'l'speclivo doculllento a l:Xpl'css;io 'EMITIDA A DOI'.
(sem grirus nn original)

Como se pode perceber, a escritura púbJiGadc renúncia não se enquadra
nos requisitos previstos na legislação aplicúvcl, haja vista mio se tratar de
operação imobiliúria de aliellaçiio e tampouco a'lllisiçiio. Assim, não h:\
obrigatoriedade de preenchimento da DOI por qualqucr das pessoas listadas

- DOI

registradas nos Cartórios de Notas ou ele Registro de Imóveis, Títulos c

17~

TIDA A 1)01'.

da prútica do ato, uma

vez que o Códigu Civil prescreveu ser inseparnvel ela propriedade exclusiva c
da rr~lçàoideal, as partes comuns.J:!:
1'01' derradeiro, pode o Ilotúrio oriental' O propriclúrio dc um prédio
scrviente (por excmplo, scrvidão dc passagem) quc"i:jucira sc ver livre da
obrigação, a renunciar ú pane da sua propriedade que suporta o gravame,
desobrigando-se,

RENÚNCIA À PROPRIEDADE IMOBII.lÍ\RIA

nu Jegislação

que trata do assunto. Para que n50 paire dúvidas, no sítio da

Sccretaria da Receita Federal na intcrnet há um campo de "perguntas e respostas"JJ sobre a DOI, no qual é mcncionado o Decrelo-Lei n. ] .381/74, que
relaciona os documentos compreendidos no conceito de "instrumento" utilizado na legislação concerncntc iI DOI, cntre os quais não se cneontra a
rcnúncia. São eles: a) compra e venda; b) penllutn; c) transferência do domínio útil de imóveis foreiros; d) cessão de direitos; c) promcssas das operações relacionadas nas letras "a", "b", "c" e "d"; 1)adjudicação ou ílncmatação
em hasta pública; g) procuração em causa própria; h) outros contratos alins
em que haja transmissões de imóveis ou direitos sobre imóveis.
3.2. Regislro da Escritura
bilhíria. Re;' UU!liIlS

I'úhlica de rcnÍlncia

à propriedade

imo

Aprescntada a escritura pública de renúncia ao Registro Imobiliário, o
olieial proccderá à qualificação do titulo e, não havendo exigências a screm
satisfeitas, registrará (cm sentido genérico) O titulo. Importante ressaltar que
o ato técnico a ser praticado pelo registradOl; eom fulcro na Lei dc Registros
Públicos," é o de averbaçclo, conforme se infere do al1igo 167,!l, 2."
O termo callcelamento, utilizado pelo legislador no citado artigo, pode
induzir o leitor desavisado ao entendimcnto equivocado de que, se o registro
de aquisição do renunciantc .Ioicancelado, o imóvel retornaria ao patrimônio
da pcssoa que o transmitiu àquele. Não ocorre, entretanto, o denominado

)) OispOllí vel c.:ln: www.rccl:ita.fazcnda.gov.brll~l:ssoaJll
DOI.hlm
l4 Lei n, 6,015, dt.:31 de dezembro de 1973,
u I.RP: "Ar!. 167. No Rel.Jistrorl(~

[lllt'W"i"

ridica/l)O I/Pergunlas/Obrigal Apres

lll,',,,, ,I., ",.,,,.:.,,,1
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No que tange ao imóvel renunciado, CJ1lrelanto, di fereJ1lemenle do inlóvel abandonado, é possível a aquisição do bem pela oCllpuç:tio, A ocupação
reside, segundo Caio Máriu,)\) "na apropriação de coisa sem dono pelo simples fl\lo [, ..] de apreendê-Ia possuindo como própria", A maior];1 quase absoluta da doutrina de1endc a possibilidade de ocupação COlllOforma de aquisição da propriedade móvel, tão-somente. Ouso discordar de autores de rcnome, do qui late de Caio Múrio da Silva Pereira (atualmente, do atualizador
de sua obra sobre o assunto), Cristiano Chaves de Farias e Nelson Roscnvald,
entre outros, por entender que a alteração trazida pelo Código Civil em vigor,
e talvez tenha passado despercebida por alguns, Illodilicou a regulação do
instituto.

lornílndo a coisa sem dono, res 11lJl/illS.
Após o registro da escritura junto ao Cartório de Registro hnobiliúrio
competente, surge a dúvida acerca elas pessoas que poderiam se asscnhorar
do imóvel, pois não hú qualqucr dispositivo legal no Código Civill3rasilciro
l}lH": discorra sobre o assunto. Neste caso, pode-se inv6car o artigo 4 da Lei
de Introdução ao Código Civil" .. LICC - como forma dc intcgração da
nOlma c aplicar as disposições do artigo 1.276 do CC13 (referente ao abandono), bem eomo de seu ~ 1°, para possibilitar que o imóvel sejo arrecadado
como bem vagu e, após três anos, passado" prupriedade do entc que o arrecadou - Municipio ou Distrito Federal - no caso ele imóvel urbano -, ou
União - no caso
imóvel rural.
Impol1ante ressaltar que o citado artigo 1.276 do CC13 somente admite a
arrecadação do bem imóvel sem dono pelo ente da Federação se o mesmo
"Jlão se encontrar na posse de outrem". Assim, 6 illqucstioll{IVc! a possibilidade de o imóvel serusucapido por qualquer pessoa. E a ação de usueapião, no
caso previsto no artigo, é necessária porque, apesar de o proprietúrio ter
abandonado o bem, ele não retirou o mesmo de sua esfera patrimonial cxpressamente, o que se efetivaria lTIcdiante renúncia. Em oulrns palavras, o
mero abandono não expurga do r.egistro a condição de proprietário do imóvel,
jú que ele não ingressa, formal e olieialmente, ao Registro Imobiliúrio. E,
conforme disposto no all. 252 da LRP, o registro produz todos os seus efeitos,
enquanto não cancelado.'"!
Para todos os efeitos, a propriedade do imóvel continua em nome daquele que o abandonou, razão pela qual a ação de usucapião se faz necessúria
para que haja manifestação expressa (nos autos do processo) acerca da intenção do abandono do bem, ou mesmo para que o áutor da ação veja reconhecido o seu direito, independentemente da manifestação do proprietúrio
que abandonou o bem, no deCOITerda ação. Nessa linha de raciocínio é que
o autor português José de Oliveira Ascensão a1inuil que "se alguém abandona completamcnte um campo, pode perder a posse, mas não perde a propriedade. A propriedade [. ,.] não é em princípio sensivelao não uso"."
U

uu

LICC: "Art. 4<>- Quando u lei for omissa, Ojuiz dccidir{l o C:ISO dt: acordo com 11unalogia, os
eostumes e os princípios gcrnis de direito."
)1 LRP: "Art. 252 _ O registro, enquunto não cnncclado, produz todos os efeilos leg:lis aill(ia que,
por outra maneira, se prove que o título esta desfeito, anulado, cxtinto ou rescindido."
JK ASCENSÃO,
José de Oliveira. Direito civil: tcorin Aeral. COilllbr:l:Coimbra Editora. 2002, v.
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Previa o Código Civil de 1916:
Ar!. 5~2. QUClll se asscnhorc:lr de coisa abwl{/ollftda, ou aindn n50 apropriada, purn logo lhe ndquil'Ca propriedade, não s(;lIdo cssn ocupaçflo defesa por
lei.

P,Il~ígralo único. Volvt'1ll li não ler dOl1o ns coisas móveis, quundo o seu as
abandona, com intenção de renunciá-las.
An. 593 - .Siio coisas sem dono c sujeitas fi apropriaç:io:
1. os animais brnvios, cnqunnto entregues à sua ll:1lUr;.llliberdnele;
11- os mansos c dOlllcslieac!os que n;io lorem lIssinnimlos, se tiverem perdido
o hflbilo de voltar ao lugar Ol1de costumum recolher-sc, salvo a hipótesc do
an. 596;
11I- os enxames de abcJhns, unteriormc:ntt:apropriados, se o dOllo da cO/lllcin,
a C]uc pertenciam, os não recl:ul1nr imediatamente;

JV - as pcdms, conehas e oulms subslflllcias mint'Tdis, vegelais ou :inilllnis
arrojadas às praias pelo mar, se nào llprcsclltarclll sinnl de domínio alltl:rior."

O Código Civil em vigor dispõe:
Ar!. 1.263 - Quem se assenhorear de coisa sem dono pura logo lhe adquire:1
propricdlll..lc, não scndo essa ocupaçfio dcfesa por lei.

Nota-se, portanlo, que o Código Civil de 1916 se repol1ava a coisa abaadonada c a coisas móveis, em seu artigo 592. Jú o artigo 593 traz um rol de
bens sujeitos à apropriaçiio, que, apesar de não ser nltlllerus cialtslts, demonstra serem móveis os tipos de bens passíveis de ocupação.
O Código Civil de 2002, que revogou o diploma Civil de 1916, disciplinou
a ocupação em apenas um arligo, e não fez qualquer restrição quanto ao bem
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passível de ser assenhorado. Assim, tanto O bem móvel quanto o imóvel,
podem ser adquiridos por ocupaçuo. Não há qualqucr vedação legal para a
"quisição de um bem imóvel por ocupação.
Além elo "rgumento c1cl alteração legislativa pma [,mdamcnlar a possibilidade de aquisição da propriedade imobiliúria sem dono por 111cio da ocupaçüo,
é possível advogar u tese com base em uma (lnálisc çriü:riosa sobre o tema.
Como jú dC1110nslrado nesle estudo, a renúncia é uma 111anifestação expressa elo titular elo bem imóvel e, para que ela produza eleitos perante a
sociedaele, eleve ser formalizada (em regra, por eseritura pública~ mt. 108 do
CCB), e levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Percorrido este iter, a coisa passa a n;10tcr dono) a n80 ter titular,
Vimos, também, que as regras conccrnenles ao abandono, no que tange
IIpossibilidade ele ser apropr.iada tanto por um particular como por um dos
entes da Fcdcl'Elç50, aplicam-se ti propriedade imóvel renunciada. No C,-l$O
do partieul'lr, o mcio para quc a propricdade abandonada 1I1eseja atríbuída sc
dá por via do provimento judiciul, em uma ação de usucapião,
Quanto à propricdade renunciada, nada impede que a pCSSOJque se
apossou da ll1CS111a ajuíze uma ação de usucapião para que tenha reconhecido O seu direito c possa obter um título e registrc o imóvel em seu nomc.
Neste caso Cll1 específico, contudo, não hú necessidade de se aguardar o
I"pso temporal estabelecido em lei C0l110requisito para se pleitenr um provimcnto judicial que reconheça o domínio da propriedade.
Ora, se o antigo titular do domín.io jú se desvincu'Joll forma! e expressall1cnte do imóvel, e o atual possuidor exerce a posse, com oJ7imus domilli,
não hú qualquer motivo que justi1ique o pereurso dc todo o lapso tcmporal.
Frise-se que) dos requisitos para se adquirir um imóvel por usucapião) o cxeréício da posse do in1óvel como se fosse seu, resta conligllrado; a posse mansa, ininterrupta e sem oposição do titular sempre se veri licará, pois o imóvel
não possui mais um "titular" C nssilll) ninguém poderá se o.por na condição de
titular do imóvel e; por 11m,o lapso temporal tem por objetivo justamente
possibilitar ao proprietário reaver o imóvel de quem quer que injustamente a
possua ou detenha, e como O imóvel não tem proprictflrio, carece de legitimidade qualquer ação proposta com este intuito contrn o possuidor.
l~dcsnecessúrio, portí.lllto, uguardar um longo tempo para ü cumprimento de todos os requisitus da usucapião, em regra) extraordinúria (já que n50 há
justo titulo) para sc ver rcconhecida a propriedadc e registrada em seu nome.
O meio ll1ais ágil, por independer de prazo, é a aquisição pela ocupaçuo,
bastando ao possuidor, para tanto, requerer junto ao Poder Judicic1rio o reco-

I

nhecimetlto de Sua propriedade. O título eleeOlTcnleelo reconhecimento judicial é o instll.lITlcnto húbil para o registro elapropriedade em IilVordo au(or da
açuo, como fornw de aquisição originúria da propriedade.

I

AJguns autores parecenl cOlneçar a despertar para a altcmç80 legislativa
e, apesílr de ainda não assllInirem a possib,ilidacJc de aquisição do bem imóvel
por ocupação, não aÜlstam essa possibilidade. Arnaldo Rizzarelo, por exemplo, ao tratar ela ocupação) o faz genericamente) mantém-se alheio il polêmica,
scn1 afastar ou admitir a ocupaçuo de bem imóvel. Segundo o autor,
Exige-se

<l presença

de tres dementos

para se caracterizar

a OCllpaç<lo;

<I) o

,inirno do.: adQuirir:l propriedade para qucln <lpn:endc o bem; b) a posiç50 da
coisa Como res 1l1I11iw; OllI"C,\'dereliclae; c) a legalidade d:l oeup,lçào, isto é, Que
níio 11,0aalguma proibição leg:ll para a apreensão."1I

A obra de Washington de Barros jú en/i'enta o problema,
COlltmvcrte-se,

fínallllcnte,

a respeito U:l possibilidade

ill

l'erbis:

de estender-se

a ocu-

pação:1 bens imóveis. Pendem alg\lllS pel<l afirmativa, cntendendo que se a lei
só cuida da ocupação de bens móveis é porque nno é COlllum Que alguém Opere
o verdadeiro
e próprio abandollo de imóveis. Outros, contudo, com mais
acerto, sustentam que a ocupação, eOlllo modo de adquirir a propriedade, niio

s.e amplia aos imóveis, porQllélnto, na hora presente,

elll Qualqucr p:lrtc do

munclo, inexiste trato de terra scrn dono, suscetível de ocupaçno pclo homem,
Praticamente,
nos dias atuais, circunscreve-se
o direi/o de (lCllPW;i'lo, tão1iOllll.:nte, aos animais e objc[u1i inanim,1dos p(lssíveis de invenç,lo.41

Nota-se que o autor mantém lJma posição conservadora) mas ()seu -nlDdamento (inexistir temi sem dono), a teor dos dispositivos legais já analisados
nestc tTabalho, é equivocado) e) apesar ele: ser inCOmU1TI a renúncia da propriedadc pelo seu titula!; o instituto existe, estú em vigor, e somente a sllseelibilidaele
de Sua utilização jújusti1ica um estudo mais eletido sobre o mesmo.
Por tiJn, Washington de Barros noticia, cm nota de rodapé,42 o evoluído
entcndimento europeu sobrc o assunto: "SCIASCiA considera o tcma vexala
quaestiu no direito civil italiano) acrescentündo
que ü opinião domil1(.llltc é
pela admissibilidade da ocupação de coisas imóveis (Nuovo Digcsto Italiano,
voe. "Oecupazione")".

411

11:

HlZZARDO,

Arnaldo.

Direi/o tias coisas. 1. cd. Rio de l,meiro:

Forense,

1006, p, 367.

41 MONTEIRO,

W,ls!lillgtOIl de Barros, Curso de tlireito civil. Dircito dns coisas. São Paulo:

41. MONTEIRO,

Washilll',ton

Saraiva,

2003,

p,187-108.
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4. CONCLUSÃO

o direito
gozar, dispor,

de propriedade confere ao seu titular as pren"Ogativas de usar,
belll

como de reaver o bem de qm.:m il~ustml1cntca possua ou

detenha. O poder de disposição dcsnuda a íntima relação entre o proprietúrio
c a coisa. Só ele, proprietúrio, pode se desfazer do be,~). Devido a esta particularidade, é possível afirmar que, entre as prcrrogaLivas citadas, a de dispor
é a que tnclhor caractcrizn, individualmente, () din.:ilo de pl'opri(;(!ac1c, E a
disposição pode ocorrer de diversas larmas, viu'ias dclas elencadas no Capitulo IV,Título m, Livro 1IIdo Código Civil, denominado, "Da Perda da Propriedade" .
Entre as lannas de perda da propriedade previstas na legislação brasileira se insere a rcnúncia à propriedadc imobiliúria, prcvista no artigo 1.276 do
Código Civil Brasileiro, a qual eonsiste na maniJestação expressa e fonnal (jú
que se submete IIS regras do artigo lOS do citado Diploma) do proprietúrio, de
retirar o bem de seu arcabouço patrimonial. A formalizí.1yão, em regra, é
realizada pelo Tabelião de Notas, que deverú orientar o renunciante quanto
ao ato a ser praticado, os efeitos dele decorrentes, bem como exigir a apresentação da documentação exigida por Lei para a lavratura dc escrituras.
Após a lavratura da escritura pública de renúncia à propriedade imobili£Iria,deve o interessado apresen(ú-la para registro no Cartório de Registro de
Imóveis da circunscrição do imóvel. O registrador Il,rú a prenotação do titulo,
a sua qualilieação e, inoeolTendo qualquer óbice, procederá ao cancelamento
do direito de propriedade do renunciante, mediante averbaç{Jo na matrícula
do imóvel, extinguindo-se assim o direito real, nos tenllOS do m1igo 167, lI, 2,
da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73).
A averbação da escritura tem o condão de retirar do arcabouço patrimonial
do renunciante o imóvel renunciado. Neste diapasão, lu o-somente a lavratura
da escritura não demite o imóvel da titularidade do renunCiante, é preciso que
a mesma seja averbada para que a perda do bem seja aperfeiçoada.
Extinto o direito de propriedade, o imóvel passa a não sertitularizado
por ninguém, res nul/ills. A suscetibilidade de apropriação do imóvel sem
dono sofre uma modificação substancial com a entrada em vigor do Código
Civil de 2002. Isto porque, até o scu advento, imóvel nessa condição só poderia ser arrecadado como bem vago e decorrido

O

prazo legal, passado ao

domínio do Estado, do Território ou do Distrito Federal, coo!anne a sua localização. A partir do Código Civil em comento, aumentou o rol de entes federativos capazes de adquirir a propriedade sem dono,já que foram incluidos ao
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mcsmo o Município e a União. A gnll1de inovação, contudo, reside na possibilidade de um particular adqu irir bem imóvel. E mais, privilegiou a aquisição do particular, ao dispor que o ente da Federação competente só poderú

°

i.lITCci.1<.br o

bem ca:)o não haja posse daquele.

Uma vez que o legislador admite a apropriação de um imóvel sem dono

por UIll particular, rcsUl nnalisar as maneiras pdas quais este podcl'ú registnllo em seu nome. Uma delas é a proposição de uma ação de usucapião para
que o Poder .Judieiúrio reconheça a sua propriedade e expeça o titulo (mandado de usucapião), possibilitando assim o ingresso no/()Iio real. Trata-se,
contudo, de uma opção bastante morosa, haja vista a necessidade do decurso
do prazo da usucapião extraun.1imíria, já que neste caso não haverü justo
título e, portanto, não gozará da redução do prazo estabelecida eln lei.
A forma mais adequada, li nosso ver, é a aquisição por meio da OCupação, em que o possuidor ingresse em juízo, munido de provas que demonstrem 11 Sua posse, com unimus domini, pnra que lhe seja reconhecida a propriedade. Não justi fica a comprovação do decurso de prazo, pois o mesmo
1em O objetivo de possibilitar ao propríetilrio a oporlunidade de reaver o seu
bem. No caso do imóvel renunciado, contudo, o renunciante já eonl1nJlou, de
antemão, o desejo de se desillzer do imóvel, o que demonstra o seu desinteresse e até mesmo a Sua ilegitimidade para pleitear a retomada do bem. Daí
por que desneeessilrio O decurso de qualquer prazo para a propositura da
ação pelo panieular. O título deco'Tenle do provimento judicial é o título hábil
para o registro da propriedade em [,vor do autor da ação.
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