
SUMÁRIO

PREFÁCIO 
Judith Martins-Costa ....................................................................... 7

APRESENTAÇÃO 
Gisela Sampaio da Cruz Guedes ................................................... 11

INTRODUÇÃO ................................................................................. 19

1. O poder da renúncia.............................................................. 19

2. Noções preliminares: previsão normativa e delimitação do
tema ...................................................................................... 23

Capítulo I
FUNÇÃO E ESTRUTURA DA RENÚNCIA ........................................... 29

1. Função e efeito do ato de renúncia: abdicação pura do direito
.............................................................................................. 29

1.1 A função meramente abdicativa da renúncia.................... 33

1.2 As consequências da perda do direito fundada no ato de 
renúncia .................................................................................. 38

1.3 A incoerência da chamada renúncia translativa ............... 43

2. Natureza jurídica da renúncia: negócio jurídico................... 47

3. Características estruturais controversas do negócio jurídico da
renúncia ................................................................................ 59

3.1 Unilateralidade do negócio da renúncia ........................... 59

3.1.1 O caráter unilateral da renúncia................................... 59

3.1.2 O instituto da renúncia frente ao da remissão.............. 62

3.2 A (des)necessidade do conhecimento da renúncia por 
terceiros .................................................................................. 70



3.2.1 A caracterização do negócio da renúncia como receptício 
ou não receptício................................................................... 70

3.2.2 A (ir)revogabilidade e anulação da renúncia ............... 74

3.3 A ausência de atribuição patrimonial: neutralidade do 
negócio renunciativo............................................................... 81

Capítulo II
OBJETO E LIMITES DE INCIDÊNCIA DA RENÚNCIA ........................ 87

1. A regra da renunciabilidade.................................................. 87

2. Parâmetros de aplicação da renúncia.................................... 90

2.1 Disponibilidade do direito ................................................ 90

2.1.1 A ordem pública como balizadora do exercício da 
renúncia ................................................................................ 90

2.1.2 Determinabilidade do direito: a questão da renúncia 
prévia aos direitos futuros................................................... 101

2.2 Subsistência do renunciante e poder de disposição em 
testamento............................................................................. 115

2.3 Prejuízo de terceiros ....................................................... 132

3. Descaracterização da renúncia pela intenção liberal translatícia
............................................................................................ 143

4. Renúncia inserida em negócio jurídico bilateral: o limite da
contraprestação ................................................................... 157

Capítulo III
EXERCÍCIO DO ATO DE RENÚNCIA............................................... 171

1. A forma de manifestação do ato renunciativo .................... 171

2. Renúncia expressa .............................................................. 173

3. Renúncia tácita ................................................................... 185

3.1 Interpretação estrita da renúncia e presunções ............... 190



3.2 O comportamento do agente: análise dos elementos objetivo 
e subjetivo............................................................................. 194

4. Declaração tácita fictícia: diferenças entre renúncia tácita e
outros institutos .................................................................. 197

4.1 Suppressio....................................................................... 201

4.2 Venire contra factum proprium ...................................... 209

5. Exercício da renúncia sob condição, a termo e parcialmente

................................................................................................. 213

CONCLUSÃO ................................................................................. 223

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................. 237


