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o objetivo do presente trabalho 
racterísticas, efeitos e exequibilidade da 0I 

O i nteresse pela matéria foi eles 
especiais: em primeiro lugar, pela verifica 
dominante - aliás da existência de uma 
acerca da natureza jurídica da opção de 
constatação, dada a ausência de uma re 
instituto 110 Brasil, de inúmeras limitaçõe 
çào adequada, especialmente na esfera do 

As regras gerais do Direito Cio 
vontade permitem a criação do direito ele 
zes, a falta de regulamentação específica 
aos efeitos que se pretende alcançar e iml 
rcsses das partes, regulados con forme a Sli 

Com exceção de algumas sitw 
excmplo no presente estudo, atinentes às 
cio mercado mobiliário, o titular do direitc 
rio - não di spõe de mecanismos sa,tisfa 
direito, em especial para lhe assegurar a 
nado. 

Muitas vezes, em caso de inadil 
o direito de opção de compra - o outorga 
ser a insatisfatória indenização por perd, 
inadimplemento envolver interesses de tel 

Não bastasse a falta de regulan 
entendimentos doutrinários acerca da nat 
do a criação do direito de opção de com r 
no Direito estrangeiro - contribui para a 
tuto, quando é incerto ou insatisfatório· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


