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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo principal abordar os efeitos produzidos pelo 
convencionamento entre as partes da cláusula resolutiva expressa nos contratos de 
compra e venda de imóvel. O trabalho foi realizado segundo o método indutivo, 
incorporado à técnica da pesquisa bibliográfica e pesquisa junto aos Tabelionatos de 
Notas e Registro de Imóveis localizados no estado de Santa Catarina, para se 
chegar aos resultados encontrados. A pesquisa apresenta os atos que geram o 
negócio jurídico, os planos integrantes do negócio, e a caracterização de contrato 
para alcançar a cláusula resolutiva expressa. É apresentada no artigo em tela a 
forma de estruturação da cláusula resolutiva tanto na elaboração junto ao 
Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos quanto na aceitação pelo Registro de 
Imóveis. É abordada também a pseudo-automaticidade da cláusula resolutiva. A 
falta de uniformização na jurisprudência torna necessário o estudo do tema, 
principalmente sobre a necessidade da prévia interpelação do devedor para 
constituí-lo em mora.   
 
Palavras-chave: Negócio jurídico. Contrato. Cláusula Resolutiva. Automaticidade. 
Interpelação prévia.  
 
 
INTRODUÇÃO 

 O tema escolhido para o presente artigo surgiu do crescimento vertiginoso 

pelo qual passa o mercado imobiliário atual. Com tantos contratos de compra e 

venda sendo redigidos, independente do padrão do imóvel em questão, deve se 

analisar caso a caso qual a melhor forma de aplicação do contrato e qual instituto 

jurídico melhor aplicado a cada caso.  

                                                           
1 Acadêmica do 9º período do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, Campus Balneário 
Camboriú (SC). Email: gis_sat@hotmail.com.  
2 Professor do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí. Advogado. Email: 
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Visando à proteção de direitos tanto para vendedores quanto compradores 

há de se esmiuçar um desses institutos previstos em lei.   

O objetivo dessa pesquisa jurídica através do método indutivo é demostrar a 

aplicabilidade da cláusula resolutiva expressa, em contratos de compra e venda, 

verificando sua eficácia, seu modo de aplicação e expondo as principais 

divergências na utilização do que era chamado de “pacto comissório”. 

Serão abordados no presente artigo os efeitos jurídicos produzidos pela 

cláusula resolutiva e os procedimentos utilizados pelas Serventias Extrajudiciais, 

tanto pelo Tabelionato de Notas, na lavratura da escritura, quanto pelos Registros de 

Imóveis para o registro da referida escritura e o cancelamento pela quitação da 

obrigação pactuada. 

A presente pesquisa apontará o problema na utilização da cláusula 

resolutiva com base na Lei 6.766/79 e no Decreto lei 745/69. 

Por fim, analisar-se-á a questão apresentando decisões jurisprudenciais no 

sentido da necessidade da interpelação judicial para a constituição em mora do 

devedor e julgados no sentido de que a citação válida substituiria a notificação.  

 

1. FATOS JURÍDICOS 

 Antes de expor a respeito da cláusula resolutiva e, considerando que é 

elemento acidental do contrato, faz-se necessária a análise sobre os elementos que 

formam o contrato, dentre eles os fatos jurídicos. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves3 os fatos jurídicos são ações exercidas 

pelas pessoas que originam, alteram, transferem ou extinguem direitos sendo 

divididos em atos ilícitos e lícitos, esses últimos novamente divididos por Gonçalves 

como ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato-fato jurídico.  

Sobre ato jurídico em sentido estrito descreve Washington de Barros 

Monteiro: 

[...] outras ações humanas produzem também efeitos jurídicos, mas 
sem qualquer atenção àquele elemento interno, psíquico, que é a 

                                                           
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. v. 1. São Paulo: Saraiva. 2011.  p. 
251. 
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vontade do agente. Os efeitos produzidos acham-se previamente 
delineados na lei como consequência fatal na prática daquela ação. 4 

Sobre o mesmo enfoque exibe Vitor Frederico Kümpel: 

O ato jurídico [...] é aquele determinado pela vontade do homem, 
cujo propósito é a obtenção de certos efeitos lícitos de vontade. É 
toda manifestação lícita de vontade que tenha por objetivo criar, 
modificar ou extinguir uma relação de direito. 5 

Carlos Roberto Gonçalves6 cita como exemplos do efeito da manifestação 

de vontade predeterminada em lei a notificação, que constitui o devedor em mora, o 

reconhecimento do filho, a tradição, a percepção dos frutos, situações em que não 

há qualquer dose de escolha da categoria jurídica. 

A respeito do negócio jurídico Fábio Ulhôa Coelho7 leciona que as ações 

intencionais são destacadas, onde homem e mulher praticam ato visando produzir 

determinado efeito previsto na norma jurídica. 

Sobre negócio jurídico dispõe Carlos Roberto Gonçalves: 

No negócio jurídico, num contrato de compra e venda, por exemplo, 
a ação humana visa diretamente alcançar um fim prático permitido na 
lei, dentre a multiplicidade de efeitos possíveis. Por essa razão, é 
necessária uma vontade qualificada, sem vícios. 8 

Vitor Frederico Kümpel9 conceitua o negócio jurídico como uma espécie de 

ato jurídico, pois equivale a uma manifestação de vontade lícita, visando à produção 

de efeitos jurídicos relativamente a terceiros, sem ofender a vontade declarada e o 

ordenamento jurídico definindo, assim, o negócio jurídico como um ato jurídico 

dirigido a um fim determinado. 

                                                           
4 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Parte Geral. 40. ed. atual. por Ana 
Cristina de Barros Monteiro França Pinto. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 201. 
5 KÜMPEL, Vitor Frederico. Direito Civil: direitos dos contratos. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 3. 
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. v. 1. São Paulo: Saraiva. 2011.  p. 
251. 
7 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil, 3: Contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  p. 
34. 
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado.  p. 252. 
9 KÜMPEL, Vitor Frederico. Direito Civil: direitos dos contratos. p. 3. 
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Quanto ao ato-fato jurídico, Carlos Roberto Gonçalves10 ressalta que a 

consequência do ato, o fato resultante, não leva em consideração a vontade do 

agente em praticá-lo. 

     A este respeito leciona Marcos Bernardes de Mello: 

Há certas condutas, porém, que independentemente do querer das 
pessoas, trazem sempre e naturalmente um resultado físico, muitas 
vezes irremovível. [...] É evidente que tais fatos, em havendo a 
conduta humana á sua origem, podem ser volitivos, mas é patente, 
também, que a vontade de praticá-los não lhes é essencial á 
existência. [...] São os atos reais, espécies de atos-fatos jurídicos. 11 

Essas ações mesmo não dependendo da vontade do autor geram 

consequências jurídicas definidas normativamente como atos-fatos jurídicos. A 

conduta do agente não interfere no resultado definido pela lei, não se levando em 

conta a vontade, a intenção ou a consciência do mesmo. 

Há de se explanar também sobre os atos ilícitos, que geram ao invés de 

direito, obrigações. Carlos Roberto Gonçalves12 relata que o “ato ilícito é fonte de 

obrigação: a de indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. É praticado com infração 

a um dever de conduta [...] das quais resulta dano para outrem”.  

A previsão de ato ilícito se encontra nos artigos 186 e 187 do Código Civil 

que assim dispõem: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 13

 

Porém, considerando o tema da pesquisa, não se farão maiores digressões 

sobre ato-fato e ato ilícito, passando-se a analise dos planos do fato jurídico.  

 

                                                           
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. v. 1. São Paulo: Saraiva. 2011. p. 
252. 
11 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva. 2007.  p. 45. 
12 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. p. 252. 
13 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código civil: exposição de 
motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2005. p. 87.   
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2. PLANOS DO FATO JURÍDICO 

De acordo com Marcos Bernardes de Melo14, ao citar a doutrina de Pontes 

de Miranda, os negócios jurídicos podem ser subdivididos em três planos: o plano da 

existência, plano da validade e plano da eficácia. 

Para Marcos Bernardes de Mello15 o plano do negócio jurídico é a alusão ao 

suporte fático que faz referência a algo, um fato, evento ou conduta que pode 

ocorrer no mundo, e que por ser relevante, tornou-se objeto da normatividade 

jurídica.  

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho16 definem o plano da 

existência expondo que um negócio jurídico não surge do nada, que para que sejam 

considerados como negócio jurídico requisitos mínimos devem ser atendidos. 

Ao citar tais requisitos Pablo Stolze faz menção aos elementos necessários 

para a composição do negócio jurídico: manifestação de vontade, o agente, o objeto 

e a forma. 

Marcos Bernardes de Mello leciona sobre o plano da existência: 

Os elementos complementares, junto ao elemento cerne, constituem 
o próprio suporte fáctico do fato, de modo que sua integral (completa) 
concreção no mundo é pressuposto necessário á incidência da 
norma jurídica: são elementos de suficiência do suporte fáctico. 
Como consequência, a falta de qualquer deles importa não haver fato 
jurídico. 17  

Neste plano são analisados os requisitos para que o negócio exista no 

mundo jurídico e produza efeitos. São verificados os requisitos quanto às partes, ao 

objeto, a vontade das partes e a forma. 

No campo da validade é verificado se o negócio jurídico atendente aos 

pressupostos legais. 

O Código Civil elenca em seu artigo 104 as condições para que um negócio 

jurídico tenha validade: 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 

                                                           
14 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva. 2007.  p. 42. 
15 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. p. 41. 
16 GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, 
teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva. 2012.  p. 61. 
17 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. p. 62. 
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II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei. 18 

Carlos Roberto Gonçalves descreve sobre o plano de validade: 

Os requisitos ou condições de validade dos contratos são de duas 
espécies: a) de ordem geral, comum a todos os atos e negócios 
jurídicos, como a capacidade do agente, o objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defeso em 
lei (CC, art. 104); b) de ordem especial, específico dos contratos: o 
consentimento recíproco ou acordo de vontades. 19 

A falta dos pressupostos exigidos fará com que o negócio seja nulo ou 

anulável, de acordo com os artigos 166 e 171, ambos do Código Civil. 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 
IV - não revestir a forma prescrita em lei; 
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial 
para a sua validade; 
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem 
cominar sanção. 20 

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é 
anulável o negócio jurídico: 
I - por incapacidade relativa do agente; 
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão 
ou fraude contra credores. 21 
 

No plano da eficácia são verificados os resultados alcançados pelo negócio 

jurídico.   

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho22 ensinam que ainda que 

um negócio jurídico existente seja determinado como válido isto não importa em 

produção imediata de efeitos, pois estes podem estar limitados por elementos 

acidentais da declaração. 

                                                           
18 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código civil: exposição de 
motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2005. p. 78.   
19 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: parte especial – contratos. 8. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva. 2006.  p. 5. 
20 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil. p. 85.   
21 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil. p. 86.   
22 GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, 
teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva. 2012.  p. 61. 
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Quando os efeitos não são imediatos surgem os elementos acidentais ou 

modalidades dos negócios jurídicos, sendo definidos como condição, termo e 

encargo (modo). 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho descrevem os elementos 

acidentais: 

[...] elementos acidentais são os seguintes:                                     
a)Termo — evento futuro e certo, que protrai o começo da produção 
de efeitos (termo inicial) ou faz cessá-los (termo final);                       
b) Condição — evento futuro e incerto que, se ocorrente, poderá dar 
início à produção de efeitos (condição suspensiva) ou fazer cessá-los 
(condição resolutiva);                                                                              
c) Modo/Encargo — determinação acessória acidental de negó-cios 
jurídicos gratuitos, que impõe ao beneficiário da liberalidade um ônus 
a ser cumprido, em prol de uma liberalidade maior. 23  

Carlos Roberto Gonçalves leciona sobre os elementos incidentais do 

negócio jurídico: 

Além dos elementos estruturais e essenciais, que constituem 
requisitos de existência e de validade do negócio jurídico, pode este 
conter outros elementos meramente acidentais, introduzidos 
facultativamente pela vontade das partes, não necessários à sua 
existência. Aqueles são determinados pela lei; estes dependem da 
vontade das partes. Uma vez convencionados, têm o mesmo valor 
dos elementos estruturais e essenciais, pois que passam a integrá-lo 
de forma indissociável. 24

 

O termo tem por função indicar quando será o dia de início ou de término da 

eficácia do negócio jurídico. Refere-se a evento futuro e certo e está previsto no 

artigo 131 do Código Civil. 

Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição 
do direito. 25 

Carlos Roberto Gonçalves26 cita em sua doutrina que o termo não 

interrompe a aquisição do direito mesmo sendo relacionado a evento futuro, já que 

este é dotado de certeza. 

                                                           
23 GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, 
teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva. 2012. p. 61. 
24 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. v. 1. São Paulo: Saraiva. 2011.  p. 
252. 
25 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código civil: exposição de 
motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2005. p. 81.   
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A condição tem previsão legal no artigo 121 do Código Civil e refere-se a 

evento futuro e incerto.  

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando 
exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio 
jurídico a evento futuro e incerto. 27 

Sua ocorrência determina a existência ou a extinção de um direito e pode 

ser inserida no negócio jurídico por convenção entre as partes de forma suspensiva 

ou resolutiva. 

A forma suspensiva suspende o início da eficácia do negócio e a resolutiva, 

quando identificada, cessa ou extingue a produção dos efeitos jurídicos do negócio 

firmado entre as partes.  

Fábio Ulhôa Coelho28 relata que a compra e venda pode ser contratada com 

determinadas cláusulas especiais, em virtude das quais se altera eventualmente a 

existência das obrigações entre vendedor e comprador. Relata também que a 

compra e venda condicional é aquela em que as obrigações das partes ficam 

sujeitas ao implemento de condição suspensiva ou resolutiva. 

Já no encargo ou modo ocorre a imposição ao beneficiário de um ônus que 

deverá ser cumprido pelo destinatário do ato, conforme prevê o artigo 136 do Código 

Civil. 

Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do 
direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, 
pelo disponente, como condição suspensiva. 29 

Francisco Amaral30 narra que, em regra a cláusula é identificada nos 

contratos pelas expressões “para que”, “a fim de que” ou “com a obrigação de” 

demonstrando a imposição que deverá ser exercida. 

Superada a análise dos elementos que compõem o negócio jurídico, passar-

se-á a analise dos contratos. 

 
                                                                                                                                                                                     
26 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. p. 299. 
27 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código civil: exposição de 
motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2005. p. 80.   
28 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil, 3: Contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  p. 
34. 
29 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil. p. 81.   
30 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.  p. 476. 
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3. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

Segundo os ensinamentos de Wagner Veneziani Costa e Gabriel J. P. 

Junqueira31, o contrato é uma espécie de negócio jurídico onde obrigatoriamente 

deve ocorrer a presença de duas partes onde se obrigam a dar, fazer ou não fazer 

algo. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho conceituam sobre o 

contrato: 

Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes 
declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé 
objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem 
atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades. 32 

Fábio Ulhôa Coelho descreve que: 

A validade do contrato define-se pela dos negócios jurídicos em 
geral. [...] Não vale, por exemplo, o mútuo feito a pessoa menor, sem 
a devida mediação do representante ou assistente legal (CC, art. 
588), por faltar capacidade ao mutuário; também é invalido qualquer 
contrato atinente à herança de pessoa viva (CC, art. 426), por 
ilicitude de objeto. Por fim, não tem validade a fiança oral, porque a 
lei exige a forma escrita (CC, art. 819). 33 

Ainda é possível classificar os contratos em categorias e espécies.  

O professor Limongi França 34 apresenta a classificação dos contratos da 

seguinte forma: quanto à natureza da obrigação podem ser unilaterais, bilaterais ou 

plurilaterais, onerosos ou gratuitos, comutativos ou aleatórios, paritários ou por 

adesão. Quanto à forma podem ser consensuais e formais ou consensuais e reais. 

Wagner Veneziani Costa e Gabriel J. P. Junqueira35 relatam que o contrato 

de compra e venda que tenha como objeto a alienação de um bem é o mais utilizado 

nos círculos de negócios. 

                                                           
31 COSTA, Wagner Veneziani. Gabriel J. P. Junqueira. Contratos: Manual Prático e Teórico. São 
Paulo: Madras. 2004.  p. 22. 
32 GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, 
teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva. 2012.  p. 54. 
33 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil, 3: Contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  p. 
35. 
34 FRANÇA, Limongi. Instituições de Direito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 1991.  p. 715. 
35 COSTA, Wagner Veneziani. Gabriel J. P. Junqueira. Contratos: Manual Prático e Teórico. p. 48. 
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O contrato de compra e venda é o acordo firmado entre comprador e 

vendedor em que o primeiro se compromete a efetuar o pagamento de determinado 

preço e o segundo, a transferir a propriedade.  

Vitor Frederico Kümpel36 relaciona os três elementos constitutivos essenciais 

à existência do contrato de compra e venda, sendo estes o objeto, o preço e o 

consentimento. 

O contrato de compra e venda tem a previsão legal nos artigos 481 e 482 do 

Código Civil: 

 Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se 
obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe 
certo preço em dinheiro. 

Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória 
e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. 37 

Trata-se de uma modalidade de contrato bilateral, consensual e oneroso.  

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho descrevem que: 

É um contrato bilateral, na sua formação, pois exige a conjugação 
das vontades contrapostas do vendedor e do comprador, as quais, 
quando harmonizadas, formam o consentimento, núcleo do referido 
negócio. Sob outro enfoque, é considerado bilateral por gerar ou 
produzir direitos e obrigações para ambas as partes envolvidas na 
avença. 38 

O acordo firmado entre as partes institui direitos e obrigações entre elas, 

porém, não se pode ultrapassar o limite permitido pela legislação, sob pena de 

serem considerados atos nulos. 

Conforme citado anteriormente podem as partes convencionar no contrato 

de compra e venda condições capazes de suspender ou extinguir os efeitos do 

negócio firmado, estas últimas podendo ser de forma expressa ou tácita. 

A partir daqui tratar-se-á do efeito das condições resolutivas nos contratos 

de compra e venda de imóveis. 

 

                                                           
36 KÜMPEL, Vitor Frederico. Direito Civil: direitos dos contratos. São Paulo: Saraiva. 2005 p. 113. 
37 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código civil: exposição de 
motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2005. p. 123.   
38 GAGLIANO, Pablo Stolze Filho. Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito civil: contratos em 
espécie. v 4. 5. ed. rev. atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva. 2012.  p. 41. 
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4. CLÁUSULA RESOLUTIVA 

A cláusula resolutiva pode ser de forma expressa ou tácita e têm sua 

fundamentação legal nos artigos 127 e 474 do Código Civil. 

Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, 
vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão 
deste o direito por ele estabelecido. 39 

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a 
tácita depende de interpelação judicial. 40 

Carlos Roberto Gonçalves41 relata a diferenciação da cláusula resolutiva 

expressa da cláusula resolutiva tácita: 

O atual Código suprimiu a referência que o parágrafo único do art. 
119 do diploma de 1916 fazia à condição resolutiva tácita, por não se 
tratar propriamente de condição em sentido técnico, considerando-se 
que esta só se configura se aposta ao negócio jurídico. E a 
denominada condição resolutiva expressa — que é, juridicamente, 
condição — opera, como qualquer outra condição em sentido 
técnico, de pleno direito. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho42 conceituam a cláusula 

resolutiva expressa como “condição existente quando, no próprio contrato, é prevista 

cláusula no sentido de que, em ocorrendo o inadimplemento por parte de qualquer 

dos contratantes, o vínculo jurídico estará extinto”.  

A cláusula resolutiva, anteriormente definida como “Pacto Comissório” no 

Código Civil de 1916, é um instituto jurídico que possibilita o destrato do negócio 

pelo não cumprimento da obrigação por parte do comprador. 

Art. 1.163. Ajustado que se desfaça a venda, não se pagando o 
preço até certo dia, poderá o vendedor, não pago desfazer o 
contracto ou pedir o preço. 

                                                           
39 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. de 10 de janeiro de 2002. Novo 
Código civil: exposição de motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2005. p. 80.   
40 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil. p. 122.   
41 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações: parte especial – contratos. 8. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva. 2006.  p. 203. 
42 GAGLIANO, Pablo Stolze Filho. Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito civil: contratos em 
espécie. v. 4. 5. ed. rev. atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva. 2012.  p. 41. 
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Parágrafo único. Se, em dez dias de vencido o prazo, o vendedor, 
em tal caso, não reclamar o preço, ficará de pleno direito desfeita a 
venda. 43 

Carlos Roberto Gonçalves define a condição resolutiva: 

 
[...] é a que extingue, resolve o direito transferido pelo negócio, 
ocorrido o evento futuro e incerto. 44

  
 

 Wagner Venedoziani Costa e Gabriel J. P. Junqueira descrevem sobre a 

cláusula resolutiva: 

[...] é a cláusula constante do contrato que prevê o término do 
mesmo, mediante certas condições. Segundo o Código Civil, a 
cláusula resolutiva que estiver expressa no contrato opera de pleno 
direito [...] possui eficácia plena.  Já a cláusula resolutiva implícita 
depende de interpelação judicial. 45 

Em regra geral as cláusulas resolutivas descrevem que em decorrência do 

inadimplemento do devedor de uma das parcelas pactuadas no negócio, o contrato 

seria rescindido automaticamente sem a necessidade de notificação prévia do 

comprador, ficando o imóvel livre para nova negociação pelo vendedor. 

Em busca realizada no site do 1º Tabelionato de Notas, Títulos e Protestos 

de Palhoça/SC46 verifica-se a desnecessidade da espera do pagamento integral do 

valor pactuado entre as partes para a outorga da escritura pública de compra e 

venda, visto que a cláusula resolutiva expressa proporciona garantia ao negócio 

impedindo que o vendedor seja prejudicado com eventual inadimplemento da 

obrigação.  

Além disso, o comprador, mesmo sem o pagamento integral do imóvel 

adquirido, já teria o domínio precário do imóvel com o lançamento de seu nome na 

matrícula junto ao registro de imóveis competente, não correndo riscos em relação a 

                                                           
43 BRASIL. Lei 3.071 – Código Civil, de 01 de janeiro de 1916. Revogado pela Lei 10.406/2002. 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm>. Acesso em 26 mai. 
2013. 
44 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. v. 1. São Paulo: Saraiva. 2011.  p. 
296. 
45 COSTA, Wagner Veneziani. Gabriel J. P. Junqueira. Contratos: Manual Prático e Teórico. São 
Paulo: Madras. 2004.  p. 32. 
46 TABELIONATO. 1º Tabelionato de Notas, Títulos e Protestos de Palhoça – SC. Disponível em: 
<http://www.margarida.not.br/conteudo/20>. Acesso em: 16 jun. 2013. 
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eventuais problemas financeiros ou jurídicos futuros, os quais possa sofrer o 

vendedor. 

 

5. ESTRUTURA DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA 

 A forma de pagamento do imóvel adquirido é convencionada pelas partes, 

podendo ser por cheque, depósito bancário ou mesmo por meio de nota promissória. 

 Exemplo da estruturação da cláusula resolutiva expressa segundo site 

notarial: 

 

CLÁUSULA RESOLUTIVA:  
Os contratantes expressamente ajustam, para a presente escritura 
de venda e compra, nos termos dos Artigos 474 e 475 do Código 
Civil, a seguinte cláusula resolutiva: se o outorgado deixar de pagar 
qualquer uma das parcelas mencionadas no "item __" supra, e 
houver transcorrido o prazo de __ (___) dias, contados da data da 
prestação vencida e não paga, ficará, de pleno direito, desfeita a 
venda. Parágrafo Primeiro: Qualquer dilação dos prazos de 
pagamento das parcelas neste contrato ajustados consistirá em mera 
liberalidade dos ora outorgantes, que ficam, desde já, facultados a 
exigir o cumprimento total da obrigação. Parágrafo Segundo: A 
presente cláusula resolutiva deverá constar do respectivo registro 
translativo do domínio, para dar publicidade a terceiros. Parágrafo 
Terceiro: Em se desfazendo a venda pelo inadimplemento dos 
outorgados, estes indenizarão os outorgantes, a título de perdas e 
danos, no montante deste já estipulado em R$ ____ (____), ou seja, 
em _% (__ por cento) do valor total do presente negócio. Parágrafo 
Quarto: No caso de resolução por falta de pagamento, os 
outorgados deverão pagar, também, aos esbulhados, a quantia de 
R$ ___ (____ reais), por dia de atraso, até a efetiva devolução do 
imóvel, livre de pessoas e coisas; sem prejuízo do pagamento da 
multa anteriormente mencionada. Parágrafo Quinto: No caso de 
resolução por falta do pagamento final e com a restituição do imóvel, 
livre de pessoas e coisas, aos outorgantes, estes deverão 
restituir ao(à) outorgado(a) a importância até então paga por ele(s), 
descontados o valor da multa indenizatória e eventuais importâncias 
pelos dias de atraso. 47 

A escritura deverá conter o meio pelo qual será o cumprimento da obrigação 

de pagamento, a quantidade de parcelas e o vencimento de cada uma delas. 

Poderá ser estipulado o pagamento de perdas e danos caso o 

convencionado pelas partes na cláusula resolutiva seja descumprido, conforme 

prevê o artigo 475 do Código Civil: 

                                                           
47MUNDO NOTARIAL. Cláusulas úteis. Disponível em: 
<http://www.mundonotarial.org/clausula.html>. Acesso em: 16 jun. 2013. 
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Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 
do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 48 

O comprador deverá estar ciente de que, se não conseguir honrar a 

obrigação assumida, o negócio será extinto e será compelido a pagar perdas e 

danos ao vendedor. 

Marcos Jorge Catalan49 descreve sobre a obrigação de pagamentos das 

perdas e danos que “o prejuízo suportado pela parte lesada pelo incumprimento 

sintetiza-se nas perdas e danos, [...] caracterizando-se no abalo patrimonial 

suportado pela parte lesada”. 

Em consulta ao site da ANOREG/SC (Associação dos Notários e 

Registradores de Santa Catarina), verificou-se que no encontro de uniformização e 

procedimentos notariais e registrais, realizado na cidade de Balneário Camboriú em 

17/03/2012 foram aprovados enunciados visando à unificação das formas de 

procedimento das serventias extrajudiciais. 

Dentre os enunciados, foi aprovada a forma de unificação da averbação da 

cláusula resolutiva: 

ENUNCIADO Nº 11 – AVERBAÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA 

A cláusula resolutiva deve ser averbada em ato subsequente ao 
registro da compra e venda. Por se tratar de restrição sobre o imóvel, 
caracteriza-se como averbação com valor, utilizando como base de 
cálculo o valor da dívida. 50 

 A uniformização busca uma maneira de que todas as averbações de 

cláusulas resolutivas expressas realizadas no estado de Santa Catarina sejam 

efetuadas da mesma forma, evitando assim que as próprias serventias determinem 

o modo de averbação. 

6. CANCELAMENTO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

                                                           
48 BRASIL. Lei 10.406 – Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. Novo Código civil: exposição de 
motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2005. p. 122.   
49 CATALAN, Marcos Jorge. Descumprimento Contratual. 1. ed. Curitiba: Juruá. 2008.  p. 215. 
50 ANOREG/SC. Enunciados Aprovados: Protestos de Títulos e outros documentos de dívida. 
Disponível em: <http://www.anoregsc.org.br/webroot/uploads/enunciados_anoreg-sc.pdf>. Acesso 
em: 16 jun. 2013. 
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Segundo pesquisa realizada junto ao Registro de Imóveis da cidade de 

Joinville/SC51 por meio de seu site, constatou-se que para averbação do 

cancelamento da cláusula resolutiva junto à matrícula do imóvel pela quitação, faz-

se necessária a apresentação do requerimento do proprietário do imóvel, com a 

qualificação completa, inclusive do cônjuge, se casado, com firma reconhecida por 

verdadeira. O requerimento deverá fazer menção à autorização do cancelamento da 

condição resolutiva, por ter ocorrido a quitação da dívida citando o imóvel, a 

matrícula e o número da averbação da cláusula.   

Deverá ser apresentado também um termo de quitação com firma 

reconhecida por autenticidade do credor acompanhado de documentação hábil que 

comprove poderes para o cancelamento do ônus. 

 Sendo pessoa jurídica qualquer das partes, será necessária a apresentação 

da cópia autenticada do contrato social na qual conste a cláusula de representação 

da empresa, juntamente com a certidão simplificada atualizada expedida pela Junta 

Comercial. 

 

7. IMPASSE JURISPRUDENCIAL QUANTO À FORMA DE UTILIZAÇÃO  

             Na prática, ainda são discutidos os efeitos produzidos pelas cláusulas 

resolutivas a respeito dos contratos de compra e venda de imóveis. Há a existência 

tanto de julgados no sentido da desnecessidade da notificação, como no sentido da 

exigência da prévia notificação para a constituição do devedor em mora. 

 As decisões no sentido de que não há necessidade de notificação são 

baseadas pelo que prevê o Código Civil, o qual confere às cláusulas resolutivas 

validade automática. 

 A esse respeito traz o seguinte julgado: 

 AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO 
DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. 
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA AO REEMBOLSO 
DO VALOR ADIMPLIDO. INSURGÊNCIA DO PROMISSÁRIO 
COMPRADOR. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO, POR 

                                                           
51 REGISTRO DE IMÓVEIS. 1º Registro de Imóveis de Joinville. Documentos necessários para 
cancelamento de cláusula resolutiva. Disponível em: 
<http://www.1rijoinville.com.br/docs/cancelamento_de_clausula_resolutiva.html>. Acesso em: 16 jun. 
2013. 
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AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCABIMENTO. 
CITAÇÃO VÁLIDA QUE SUPRE A INTERPELAÇÃO PRETENDIDA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAR A NEGATIVA DE AUTORIA DA ASSINATURA 
CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO. INTERPELAÇÃO DISPENSADA 
PELO PRÓPRIO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PRODUÇÃO DE 
PROVA, ADEMAIS, NÃO POSTULADA EM MOMENTO 
OPORTUNO. PREFACIAIS AFASTADAS.   É desnecessária a prévia 
interpelação para constituir o devedor em mora quando há expressa 
previsão contratual de rescisão automática do contrato de compra e 
venda diante do inadimplemento do devedor. Ademais, a citação 
válida supre a ausência de notificação extrajudicial, possibilitando ao 
compromissário, durante o transcorrer da demanda, a purgação da 
mora, razão pela qual não se cogita em extinção do processo, por 
carência de ação.   Não há falar em produção de provas para atestar 
que a assinatura contida na notificação extrajudicial não é de sua 
autoria quando for verificado que o procedimento prévio de 
interpelação era completamente dispensado pelo próprio instrumento 
contratual. Inexiste, ademais, cerceamento de defesa, pelo 
julgamento antecipado da lide, quando o magistrado verificar a 
desnecessidade de dilação probatória para o julgamento do feito. 52 

No julgado citado, apesar de ser suscitada a carência de ação, foi 

sentenciado que a interpelação era desnecessária visto que a cláusula resolutiva 

estipulou o prazo para o cumprimento da obrigação entre as partes. Foi reconhecida 

no pleito a supressão da ausência da notificação pela citação válida no processo. 

 Os julgados contrários argumentam que mesmo com a previsão para 

automaticidade, a cláusula por si só não teria validade sem a notificação prévia ou 

intimação do devedor, com previsão na Lei 6.766/79 – Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano. 

 O artigo 32 da referida lei descreve que: 

Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado 
rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor. 

§ 1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a 
requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a 
satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data 
do pagamento, os juros convencionados e às custas de intimação. 

§ 2º Purgada a mora, convalescerá o contrato. 

                                                           
52BRASIL. Tribunal de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2007.064249-0 - SC, Relator: 
Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves. 5ª Câmara de Direito Civil de Balneário Camboriú. 
Julgado em: 28/07/2011. Disponível em: <http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/busca.do>. Acesso em: 
26 mai. 2013. 
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§ 3º - Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em 
cartório, o vendedor requererá ao Oficial do Registro o cancelamento 
da averbação. 53 

 O parágrafo 1º descreve que deverá o adquirente ser intimado sobre as 

parcelas vencidas e só depois, com a certidão do não pagamento, deverá ser 

requerido pelo vendedor o cancelamento da averbação junto ao Registro de Imóveis 

competente. 

  No mesmo sentido descreve Carlos Roberto Gonçalves: 

[...] em ambos os casos, tanto no de cláusula resolutiva expressa ou 
convencional como no de cláusula resolutiva tácita, a resolução deve 
ser judicial, ou seja, precisa ser judicialmente pronunciada. No 
primeiro, a sentença tem efeito meramente declaratório e ex tunc, 
pois a resolução dá-se automaticamente, no momento do 
inadimplemento; no segundo, tem efeito desconstitutivo, dependendo 
de interpelação judicial. Havendo demanda, será possível aferir a 
ocorrência dos requisitos exigidos para a resolução e, inclusive, 
examinar a validade da cláusula, bem como avaliar a importância do 
inadimplemento. 54

 

 Na mesma vertente relaciona o artigo 1º do Decreto lei 745/6955 que trata de 

imóveis não loteados prevendo que “ainda que deles conste cláusula resolutiva 

expressa, a constituição em mora do promissário comprador depende de prévia 

interpelação, judicial ou por intermédio do cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, com quinze (15) dias de antecedência”. 

 Neste sentido corrobora o julgado: 

PROCESSUAL CIVIL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - RESCISÃO 
CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E 
DANOS - PROCEDÊNCIA NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO 
DA ADQUIRENTE / RÉ - APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 58/37, 
COM A REDAÇÃO MODIFICADA PELO DECRETO-LEI N. 745/69 - 
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO PARA FINS DE 
CONSTITUIÇÃO EM MORA, AINDA QUE O PACTO NÃO ESTEJA 
INSCRITO NO LIVRO IMOBILIÁRIO - NOTIFICAÇÃO AUSENTE - 
ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - 
IRRELEVÂNCIA - MORA NÃO CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA 

                                                           
53BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm>.  Acesso em: 26 mai. 2013. 
54 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. v. 1. São Paulo: Saraiva. 2011.  p. 
813. 
55 BRASIL. Decreto Lei nº 745, de 07 de agosto de 1969, dispõe sobre os contratos a que se refere o 
art. 22 do Decreto Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126053/decreto-lei-745-69>.  Acesso em: 26 mai. 2013. 
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DE SUPRIMENTO POR CITAÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO 
CARACTERIZADA - PROCESSO EXTINTO - APELO PROVIDO.   
Em compromisso de compra e venda, ainda que sem registro e com 
cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do promissário-
comprador para fins de rescisão contratual depende de prévia 
interpelação premonitória, cuja ausência não é suprida por citação 
válida.   Descaracterizada a mora por ausência de interpelação 
prévia, extingue-se o processo sem resolução do mérito. 

 
56

 

No caso analisado ocorre a extinção do processo sem a resolução mérito, 

com a alegação de impossibilidade jurídica do pedido pela não comprovação da 

prévia interpelação judicial. A sentença declara que não há como ocorrer a rescisão 

do contrato sem a ciência jurídica do devedor em mora. 

Outra vertente quanto á utilização da condição resolutiva diz respeito á não 

possibilidade da resolução automática do contrato. 

Orlando Gomes57 descreve que “não se rompe unilateralmente sem a 

intervenção judicial, não podendo nenhuma das partes pode considerá-lo rescindido, 

havendo inexecução da outra. Há de pedir a resolução”. 

Em outras palavras sem a sentença judicial terminativa o contrato não se 

dissolveria. 

Fábio Ulhôa Coelho leciona que: 

Se contemplada no instrumento contratual a cláusula resolutiva 
expressa, a resolução “opera de pleno direito” [...]. Isto não significa 
que a parte adimplente esteja dispensada de promover a ação 
judicial, caso queira submeter a inadimplente ás consequências da 
dissolução do contrato. Significa, apenas, que uma vez julgada 
procedente a ação, considera-se resolvido o contrato desde o 
vencimento da obrigação inadimplida. 58 

O inadimplemento do contrato, não resulta por si só um direito de resolução 

unilateral por qualquer dos contratantes. Assim, a cláusula resolutiva por 

inadimplemento do comprador estabelece apenas uma condição que somente 

gerará efeitos se o contrato for judicializado, favorecendo aquele que cumpriu o 

pactuado. 

                                                           
56BRASIL. Tribunal de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2011.043411-9 - SC, Relator: 
Desembargador Monteiro Rocha. 5ª Câmara de Direito Civil de Criciúma. Julgado em: 06/09/2012. 
Disponível em: <http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/busca.do#resultado_ancora>. Acesso em: 26 mai. 
2013. 
57 GOMES, Orlando. Contratos. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1983.  p. 281. 
58 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil, 3: Contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  p. 
133. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo a legislação dando às partes livre exercício do direito, interferindo 

somente quando identificado desequilíbrio contratual, faz-se necessária a 

verificação, desde sua concepção, das melhores formas de negociação, elaboração 

e extinção do negócio jurídico. 

O instituto da cláusula resolutiva deve ser incorporado aos negócios visando 

proteção tanto a vendedor quanto comprador, observados seus requisitos de 

validade.  

A inserção da cláusula resolutiva torna os efeitos dos negócios jurídicos 

subordinados á vontade dos agentes partícipes. 

O vendedor tem segurança quanto ao negócio realizado e o comprador tem 

seu nome lançado na matrícula mesmo antes do pagamento integral do preço. 

Pelo exposto, conclui-se que apesar do inadimplemento constituir o devedor 

em mora, este deve ser notificado para que a constituição da mora seja considerada 

válida e o contrato seja rescindido judicialmente. 

Diante da divergência jurisprudencial quanto à interpelação do devedor para 

a constituição do devedor em mora, verifica-se a necessidade da prévia notificação, 

mesmo sem a sua exigência legal. 

O estudo realizado identifica a automaticidade ficta da cláusula resolutiva, 

ela produz efeitos automáticos, porém a decretação da resolução depende de 

sentença judicial.  

Isso traz uma segurança jurídica para que o vendedor não tenha sua ação 

de rescisão contratual extinta sem a resolução do mérito e possa reaver o imóvel 

objeto da negociação inadimplida. 
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