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3.3.5. Perda da propriedade imóvel  
 
3.3.5.1. Generalidades 
- A propriedade não possui um caráter de perpetuidade?  
- O que ocorre com a morte do titular do direito de propriedade?  
- Classificação 
 

 
 
- Trata-se de um rol exemplificativo os meios de perda acima?  
 
3.3.5.2 Alienação (CC/02, art. 1.275, inc. I)  
- Direito de dispor da coisa 
- De forma gratuita ou onerosa 
- Depende de alguma formalidade?  
- A alienação poderá ocorrer sem o consentimento do titular atual do direito de propriedade?  
 
3.3.5.3 Renúncia (CC/02, art. 1275, inc. II) 
- Intuito de abrir mão da coisa  
- Há necessidade de aceitação?  
- É renúncia em favor de alguém?  
 > de algum modo há possibilidade de em havendo renúncia alguém desde logo adquirir o 
direito de propriedade?  
- Exige-se escritura pública de renúncia?  
- Mas o que é o imóvel agora?  
 
3.3.5.4 Abandono (CC/02, art. 1275, inc. III) 

CLASSIFICAÇÃO 

VOLUNTÁRIA

Decorrem da manifestação de vontade de seu 
titular 

Alienação Renúncia Abandono

INVOLUNTÁRIO

Não dependem da manifestação 
de vontade de seu titular 

Perecimento Desapropriação 
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- Ato unilateral 
- Como se caracteriza?  
- Difere-se da renúncia em que?  
- Quando é possível presumir o abandono  

> O § 2º do art. 1.276 do CC/02, é constitucional?  
 
3.3.5.5. Perecimento da coisa (CC/02, art. 1275, inc. IV) 
- Irrecuperabilidade material do bem 
- Estado latente  
 > Terras alagadas 
- É possível perder a propriedade não pelo sobejamento material da coisa, mas sim jurídico do mesmo, 
em vista de nova situação jurídica da coisa?  
 
3.3.5.6. Desapropriação (CC/02, art. 1275, inc. V) 
- É modo involuntário de perda da propriedade?  
- É forma de aquisição derivada ou originária do direito de propriedade?  
- Previsão legal: CF/88, art. 5º, inc. XXIV 
- É igual ao confisco?  
- É igual a compra e venda?  
- Não é servidão administrativa  
- Trata-se de uma transferência compulsória?  
 
3.3.5.6.1 Pressupostos  
- Decreto-lei nº 3.365/41 
 > Necessidade pública  

> Utilidade pública: conveniência  
- Lei nº 4.132/62  

> Interesse social: resolução de problemas da coletividade 
 
3.3.5.6.2 Objeto da desapropriação  
- Que pode ser objeto de desapropriação?  

> todos os bens?  
> Direitos personalíssimos? 
> Moeda corrente nacional? 
> Quotas do capital social?  
> Integralidade ou parte do imóvel? 
> Um ente público pode desapropriar propriedade do outro? 

 
3.3.5.6.3 Processo de desapropriação  
- Previsão legal: Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, art. 11 e seguintes  
 
3.3.5.6.4 Montante da indenização  
- Justa e prévia  
- Benfeitorias são indenizáveis?  
 
3.3.5.6.5 Retrocessão  
- Que é a retrocessão?  


