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ENCONTRO 06 
 
2.9 Direito do promitente comprador  
 
- Questão preliminar: Na data de hoje, você é procurado em seu escritório por João da 
Silva. Este informa que adquiriu um imóvel de Pedro dos Santos, mas que no último 
fim de semana, Pedro dos Santos faleceu, deixando três filhos e esposa. Você verifica 
que João da Silva possui apenas ‘contrato de gaveta’ do imóvel, o qual foi realizado 
há dois anos. Lendo o contrato, verificou que consta expressamente cláusula de 
irretratabilidade. Em anexo constam todos os recibos de pagamento pelo imóvel e o 
protocolo de registro frente ao Registro Imobiliário de dito contrato. João da Silva 
lhe informa que em conversa com a viúva de Pedro dos Santos, esta informou que 
nada podia fazer, pois que, o falecido nada deixou a inventariar e de que ele deveria 
buscar os meios judiciais necessários, mesmo porque, um dos filhos do falecido está 
desaparecido. À vista da situação descrita, aponte a João da Silva qual é o melhor 
caminho a fim de imediatamente transcrever o imóvel para o nome deste.  
- Como é efetuada a aquisição dos bens imóveis no ordenamento jurídico brasileiro?  
- E do que trata a promessa da compra e venda?  
- Contrato preliminar é igual às negociações preliminares?  
- E quando surgiu tal espécie de direito no ordenamento jurídico nacional?  

> CC/16, art. 1.088: direito de arrependimento  
> Dec.-lei nº 58/37: irretratável e com o registro gera direito real.  
> Lei nº 649/49: Estendeu aos imóveis não loteados. 
> Lei nº 6.766/79: Regulamentou a matéria por fim.  
> CC/02: Arts. 1.417 e 1.418 
 > Não possui disposição contratual?  

 
2.9.1. Efeitos da promessa de compra e venda 
- Promessa não é mero contrato preliminar, gerando claras obrigações:  
> Obrigação de dar, que é o pagamento das parcelas  

> Obrigação de fazer, que é a outorga da escritura pública 
- Não outorgada a escritura, quais as medidas a serem adotadas?  

> Tratar-se-á de sentença pelo resultado prático ou não?  
> Sentença possui natureza executiva lato sensu 

  
2.9.2. Cláusula de arrependimento 
- O fato autorizador do direito à adjudicação é o direito real?  
  
2.9.3. Forma do contrato  
- Liberdade das formas  
 > Instrumento particular: conter os mesmos requisitos de validade do definitivo.  

> Promessa de compra e venda como direito real: instrumento particular ou 
público?   
 
2.9.4. Registro no CRI 
- Finalidade:  

> Alcança terceiros  
> Ineficácia de futuras alienações posterior ao registro  
> Direito de seqüela  
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- Qual é a implicação do não registro para fins processuais?  
  
2.9.5. Direito real 
- Quando é que a promessa de compra e venda, sai do mundo das obrigações e surge 
como um direito real?  
- Trata-se de um direito real?  
 
2.9.6. Direitos do titular de direito real 
- Adjudicação somente com o pagamento integral do preço 
- Efeito: direito real à aquisição e não direito à propriedade 
- Mero formalismo: impossibilidade de averbação da promessa para transferência do 
imóvel no registro de imóvel? 


