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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E RESCISÃO EM CONTRATO DE PERMUTA
IMOBILIÁRIA
1. O tema a ser abordado neste projeto de pesquisa para elaboração da dissertação de
mestrado na área de Direito dos Negócios tem como ponto fulcral as consequências decorrentes
do inadimplemento das obrigações contratuais em contratos de permuta imobiliária para
construção de empreendimento que repercutem na aplicação de sanções contratualmente
estabelecidas (p. ex., na incidência de cláusula penal), na extinção da relação contratual e/ou,
ainda, no surgimento de uma pretensão indenizatória.
2. A intenção é também abordar a quantificação das perdas e danos decorrentes da
extinção contratual decorrente de inadimplemento, assim como o cabimento dos lucros
cessantes por aplicação da teoria do interesse positivo e indenização pela teoria da perda da
chance.
3. Delimitado o problema, busca-se apresentar por meio de arranjos contratuais,
garantias adequadas para proteção das partes e mitigação de litígios.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
I – Nos contratos de permuta imobiliária entre proprietário do terreno e incorporadora,
quais são as estruturas contratuais para transferência do bem imóvel por permuta, qual a
legislação aplicável e quais são as consequências do inadimplemento das obrigações pactuadas
no contrato preliminar e no contrato principal.
II - Como se correlacionam os seguintes aspectos neste tipo de negócio: direito de
arrependimento, exclusividade na aquisição do bem e a força vinculando do contrato? Quais
são as hipóteses fáticas que autorizam a resilição unilateral e resolução contratual?
III – Quais são as formas de sancionamento da parte que viola o contrato e quais são as
hipóteses de extinção contratual motivada?
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Como se posiciona a jurisprudência no tocante à execução específica e às indenizações
por danos emergentes e lucros cessantes? Avaliação quanto a possibilidade de pedido de
indenização por perda da chance ou de caráter punitivo por atos de má-fé.
IV – Nos arranjos contratuais quais são as cautelas recomendadas para incentivar o
cumprimento das obrigações contratuais conforme seu grau de importância no negócio e as
hipóteses de ressarcimento pré-estabelecido. Aplicação de cláusulas penais e construção de
regras para autocomposição, liberação do bem imóvel objeto da transação para novos negócios
e formas para mitigar as disputas judiciais e suas consequências.

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
A relevância deste trabalho é abordar propostas de arranjos contratuais e cláusulas que
visam equilibrar as relações jurídicas nas transações imobiliárias entre o fornecedor da área,
proprietário de bem imóvel, onde será implantado o empreendimento imobiliário e a
incorporadora, na medida em que, tipicamente, adota-se o modelo da transação por permuta
física ou financeira, na qual o “terrenista” receberá o preço do terreno, pecuniariamente, no
futuro conforme o fluxo de venda das unidades a serem comercializadas, ou receberá as
próprias unidades construídas e, deste modo, o vendedor se expõe aos riscos do
empreendimento a ser executado pela outra parte contratante, cuja obrigação de empreender
se estenderá ao longo do tempo, em período considerável, permeado por diversos fatores que
podem ensejar o insucesso do projeto, por razões supervenientes não previstas, inclusive de
ordem pública, ou mesmo por motivos sob exclusiva gestão da incorporadora.
Avaliando-se a força vinculante dos contratos, seja no contrato preliminar ou no
principal, um dos objetivos é trazer mecanismos para se evitar a rescisão unilateral do negócio
jurídico de forma a prejudicar desproporcionalmente uma das partes, para evitar um
desequilíbrio de forças no momento pós-celebração do instrumento particular de permuta ou
de compra e venda imobiliária. A previsão de cláusulas penais ou indenização pré-estabelecida
deve ser dosada conforme o tipo de inadimplemento e pode apresentar-se como meio de
remunerar danos não materiais, como a indenização pela perda da chance ou tornar objetiva a
forma de quantificação dos danos materiais e imateriais decorrentes da ruptura. Também as
hipóteses de inadimplemento das obrigações pactuadas podem ser objeto de modulação
específica no que se refere às penalidades proporcionais.
O efeito liberatório para venda do bem imóvel à terceiros decorrente da rescisão
contratual por meio de distrato ou por decisão judicial transitada em julgado é uma questão
altamente relevante ao proprietário, justamente com propósito de superar o impedimento de
livre comercialização do produto, fato que causa prejuízos importantes enquanto se discute o
motivo da rescisão. Diante disto, deve-se ter especial atenção na construção das cláusulas
contratuais e procedimentos mais céleres para desvincular o bem imóvel quando a questão
controversa entre as partes cinge-se ao quantum indenizatório devido de parte a parte,

3
momento em que continuidade do negócio imobiliário inicialmente pretendido deixou de ser a
intenção das partes.
4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
Como advogado tenho participado de negociações imobiliárias atuando tanto para
construtoras/incorporadoras como para proprietários. Minha experiência profissional abrange
as fases preliminares de negociação, a modelagem dos contratos e escritura públicas e inclusive
os litígios judiciais e em câmara de arbitragem tendo como objeto as rescisões contratuais e
pedidos de indenização.
Como exemplo de atuação, menciono o processo “Internibra Participações Ltda X Gafisa
SA” em curso perante a 36ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO, PROCESSO Nº
1000171-98.2019.8.26.0704, no qual advogo em favor da empresa proprietária, autora da
demanda judicial de reintegração de posse e rescisão de contrato de compra e venda de terreno
destinado à construção de cerca de 1200 apartamentos residenciais, e nesta demanda fui
responsável pela estratégia que trouxe a rescisão do contrato de permuta, rescisão do direito
de preferência e manutenção da locação existente com cancelamento da averbação na matrícula
imobiliária e, inclusive, a migração do negócio para implantação de novo empreendimento com
nova incorporadora.
Dentre outros processos judiciais e negociação em contratos imobiliários me deparo
com a busca de soluções para composição de litígios, tendo como objeto o reconhecimento de
inadimplemento contratual e suas consequências, cujos prejuízos poderiam ser mitigados se
houvesse cláusulas e arranjos contratuais mais específicos e transparentes que na maioria das
vezes não são abordados na fase negocial para facilitar o fechamento do negócio, porém
altamente impactantes quando da imputação e quantificação de responsabilidades no curso da
relação contratual.
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