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Curso/Disciplina: Direito Civil (Contratos) 

Aula: 13 

Professor(a): Aurélio Bouret 

Monitor(a): Éllen Borges Lefundes 

 

Aula nº. 13 

 

 Contrato Preliminar (Cont.) 

Daremos início ao estudo dos requisitos do contrato preliminar, trazidos pelo art. 462 do CC. 

O contrato preliminar tem que ter todos os requisitos essenciais do contrato que vai ser celebrado, 

o contrato definido. No exemplo do contrato de compra e venda de automóvel, devemos ter as mesmas 

partes, o objeto, o preço, data de pagamento, data de entrega, exceto a forma. A forma não é um requisito. 

Ainda que o contrato definitivo exija forma pública, solene, o contrato preliminar não, conforme prevê o art. 

462 do CC.  

Art. 462. Código Civil. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos 

essenciais ao contrato a ser celebrado. 

O enunciado de n° 30 do CJF interpretando o parágrafo único do art. 463 do CC, afirma que o registro 

só será condição de eficácia do contrato preliminar para surtir eficácia perante terceiros. De forma que, 

entre as partes do contrato preliminar não precisa do registro para ter eficácia.  

Enunciado n° 30 CJF 

A disposição do parágrafo único do art. 463 do novo Código Civil deve ser interpretada como fator 

de eficácia perante terceiros. 

Art. 463. Código Civil. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo 

antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito 

de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive. 

Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. 

Modalidade de contrato preliminar: promessa de compra e venda 

O contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel gera o direito real de aquisição.  

 Por exemplo, o promitente vendedor e o promitente comprador se comprometem a celebrar 

no futuro, a compra e venda de uma casa, em 27 de outubro de 2017.  Havendo recusa por 

qualquer das partes na formalização do contrato definitivo, a outra parte poderá requer a 

adjudicação do bem. A sentença servirá para registrar a casa no nome do promitente 

comprador, nos termos dos artigos 1417 e 1418 do CC.  
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Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, 

celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, 

ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de 

compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer 

ao juiz a adjudicação do imóvel. 

 

SÚMULA N. 239 

O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e 

venda no cartório de imóveis. 

 

I Jornada de Direito Civil - Enunciado 95 

 

O direito à adjudicação compulsória (art. 1.418 do novo Código Civil), quando exercido em face 

do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no 

cartório de registro imobiliário (Súmula n. 239 do STJ). 

 

 Conclui-se que quando exercido em face do promitente vendedor, interpartes, não precisa do 

registro, por sua vez, perante terceiro, precisa de registro.  

 

 Na hipótese em que um terceiro de boa fé adquirir o bem e não tendo sido realizado o 

registro, o promitente comprador não pode requer a adjudicação compulsória do bem que 

está nas mãos do terceiro de boa fé, conforme entendimento da súmula 239 do STJ, 

juntamente com o enunciado n° 95 do CJF, pois o registro do contrato da promessa de compra 

e venda é condição de eficácia perante terceiros. No caso, o promitente comprador poderá 

requer o suprimento judicial da vontade do promitente vendedor, que este cumpra a 

promessa de compra e venda. Então, o juiz supre a vontade do promitente vendedor e como 

o objeto não pode ser entregue, converte a obrigação em perdas e danos. De forma que o 

promitente vendedor terá que restituir os valores recebidos pelo promitente comprador, 

acrescida da indenização pelos prejuízos causados.  

 

Continua na próxima aula 


