
COMPROMISSO DE IMÓVEL NÃO LOTEADO 

 

Não se aplica aos mesmos a forma de notificação e cancelamento prevista pelo artigo 14 do 
Decreto-Lei 58. - Decisão do M. Juiz dos Registros Públicos  -  Dr. Plínio de Carvalho Pinto. 

Vistos 

 

I. Em consulta dirigida a este juízo indaga o Sr, oficial do Registro de Imóveis da 12ª 
Circunscrição, se nas promessas de venda de imóveis não loteados inscritas no livro n.º 4 
(Registros Diversos) têm aplicação as disposições dos Dec. Lei n.º 58 e dec. N.º 3.079, na parte 
referente à notificação de que trata o art. 14, podendo receber e entregar esta ao 
compromissário faltoso, e, na sua ausência, expedido o respectivo edital de intimação, na 
forma prescrita no texto citado. 

 

II. Já decidiu este juízo  em sentença de 21 de Agosto de 1945, solucionando dúvida 
suscitada pelo Oficial do registro de Imóveis da 1ª Circunscrição, que o único efeito que 
decorre da averbação ou inscrição da promessa de compra e venda de imóvel não loteado é o 
que lhe atribui o art. 5º dos decretos referidos, como já o decidiram o Supremo Tribunal 
Federal (Ver. For., 90687) e o E. Tribunal deste Estado em grau de revista (Rev. Trib., 152/228; 
153/562; 154/261). Os efeitos dessas leis especiais, e que, pelo seu art. 22, foram estendidos 
aos compromissos de compra e venda de imóveis não loteados, só existem e operam após os 
registros por elas instituídos, por inscrição ou por averbação. Não podendo resultar efeito de 
causa inexistente, segue-se que em relação aos compromitentes que não tem propriedade 
loteada devidamente inscrita, não é possível facultar-se o cancelamento previsto nos arts. 7, 
letra b e 14 das citadas Leis, que dispõem exclusivamente sobre as averbações feitas à margem 
da inscrição do loteamento. 

 

Seria atribuir-se aos proprietários, compromitentes vendedores, sem loteamento inscrito na 
forma estabelecida nessa legislação especial, um direito que não teem e que, por analogia, não 
pode originar-se do disposto no artigo 22, que somente alude aos compromissos e, portanto, 
aos compromitentes compradores. 

 

III. Sabe-se que o dec. Lei 58 veio atender as exigências de caráter social e econômico, que 
as aplicações de capital na aquisição de terrenos havia determinado. Julgou-se que a 
providência legislativa tinha caráter geral, mas assim não o considerou o legislador, de modo 
peremptório. Philadelfo Azevedo aludiu às transformações que a  lei operou, não só 
assegurando execução específica às pessoas, como dando às mesmas no direito real, pela sua 
eficácia  erga tertius. Mas essas transformações se restringiram, como acentua, "ao campo 
específico do loteamento, procedido do cuidadoso trabalho de alimpação  prévia de títulos, 



mediante publicidade e desafio a contestações por parte de quaisquer terceiros" (voto no 
recurso extr. N.º 7.052). Nota-se nos considerando da lei que eles todos se referem 
expressamente a locação de terrenos para venda mediante pagamento do preço em 
prestações. O dec. N.º 3.079, que regulamentou, não alterou sua configuração. O fato de se 
achar o compromisso registrado, na forma facultada pelo art. 22, não o sujeita ao império 
dessas leis especiais, dando-lhe apenas o caráter de direito real, oponível a terceiros, nos 
termos do art. 5.º das mesmas leis.  O registro das citadas leis só se aplica aos terrenos 
loteados, como aliás, já o resolveu recentemente o E. Sup. Tribunal Federal  (Ver. For. 111/78). 

 

IV. Nos termos expostos fica resolvida a consulta feita pelo Sr. Oficial, dando-se-lhe 
conhecimento. 

P.R.I. 

 

São Paulo, 13 de Dezembro de 1948. 

 

O Juiz de Direito - (a) Dr. Plínio de Carvalho Pinto. 


