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Transações imobiliárias

¬ MÁRCIA XAVIER

¬Para muita gente, adqui-
rir um imóvel na planta é o
sonho de uma vida inteira,
mas que pode ser frustra-
do se alguns cuidados não
forem observados. O con-
sumidor não deve se dei-
xar levar somente pela be-
leza da planta ou pelo no-
me da construtora – ele de-
ve, principalmente, enten-
der algumas questões an-
tes de fechar o negócio. En-
tre os casos mais graves da
compra na planta estão o
atraso na entrega, a regula-
ridade da obra e os deta-
lhes contratuais.

Paulo Viana, conselheiro
jurídico da Câmara do Mer-
cado Imobiliário e Sindicato
das Empresas do Mercado
Imobiliário de Minas Gerais
(CMI/Secovi-MG), diz ain-
da que os casos de quebra
deincorporadoras econstru-
toras estão aumentando,
principalmente em razão
das mudanças sofridas no
mercado imobiliário e, em
alguns casos isolados, devi-
do a falhas na adoção de
boas práticas de gestão. O
resultado de uma obra não
concluída é óbvio: os com-
pradores enfrentam sérias
dificuldades para receber
de volta o valor investido.

“Nos últimos anos houve
um aumento significativo
no número de ações judi-
ciais em decorrência do des-
cumprimento dasconstruto-
ras, bem como da inadim-
plência em razão de falên-
cia”, alerta a advogada Ana
Laura de Assis.

MEDIDAS. As dores de cabeça
e os transtornos são inúme-
ros, mas, apesar dos regis-
tros,há algumas verificações
que podem minimizar os ris-
cos de prejuízo para quem
compra imóvel na planta.

“Nunca é demais frisar

queo consumidordeve obser-
var se todas as vantagens ofe-
recidas e apresentadas nos
panfletos de divulgação fo-
ram incluídas no contrato a
ser assinado. Outra dica im-
portante é visitar o local onde
será construído o empreendi-
mento, bem como outras
obras já concluídas da mes-
ma construtora”,pontua a ad-
vogada Ana Laura.

Segundo ela, ao comprar
um imóvelna planta, o consu-
midor deve sempre tomar
precauções. É uma negocia-
ção que traz muitas vanta-
gens, principalmente finan-
ceiras.Entretanto, sempre ha-
verá riscos.

“Para comprar qualquer
imóvel de pessoa física ou ju-
rídica, o comprador deve se
precaver conhecendo a fun-
do a situação jurídica do
bem em questão e do vende-
dor. Se o negócio for imóvel
na planta, o primeiro cuida-
do é verificar se a incorpora-
ção está regularmente regis-
trada, se foi instituído o pa-
trimônio de afetação e se as
informações do material de
divulgação conferem com o
memorial descritivo, com a
planta, se há convenção de
condomínio e como serão
definidas as vagas de gara-
gem etc”, orienta Paulo Via-
na. Segundo o conselheiro, o
chamado “regime de afeta-
ção patrimonial”, apesar de
não ser obrigatório, é de ex-
trema importância para ge-
rar segurança ao comprador .

“O patrimônio de afeta-
ção é um instituto jurídico in-
serido na legislação de incor-
poração para proteger ainda
mais o comprador de imóvel
na planta. Consiste numa de-
claração do incorporador,
que é registrada no Cartório
de Registro de Imóveis, pela
qual o patrimônio daquela
obra fica separado do patri-
mônio da empresa, respon-

dendo exclusivamente pelas
obrigações daquela incorpo-
ração”, explica Paulo Viana.
Segundo ele, dessa forma os
valores recebidos pelo incor-
porador são encaminhados a
uma conta bancária separada
ea contabilidadedaobra tam-
bém é feita em separado, sob
a fiscalização de uma comis-
são de representantes dos
compradores, garantindo, as-
sim, uma maior segurança ao
adquirente, seja ele consumi-
dor ou investidor.

Se o empreendimento
não contar com patrimônio
de afetação, Viana aconse-
lha solicitar ao empreende-

dor que afete o patrimônio
como condição para adqui-
rir o imóvel na planta.

“Se por acaso a construto-
ra vier à falência e não hou-
ver patrimônio de afetação,
os compradores terão que
buscar seus direitos por meio
de ações judiciais, entrando
na fila de ordem de preferên-
cia dos créditos”, alerta a ad-
vogada Ana Laura de Assis.

Ela lembra ainda que, de-
pendendodocaso,oscompra-
dores prejudicados também
poderão se unir para tentar
terminar a obra inacabada.

DECRETO. No início deste mês,

a Prefeitura de Belo Horizon-
tedivulgouumdecretoautori-
zando que construções inaca-
badas em função de abando-
nodeobrasporpartedascons-
trutoras poderão ser assumi-
das por outras empresas, ação
vantajosa no ponto de vista
do professor Antônio César
da Silva, especialista em con-
tratos e avaliação de imóveis.
Para ele, isso pode diminuir
os prejuízos para os compra-
dores. “Três aspectos são im-
portantes. Primeiro, o impac-
to positivo na visibilidade da
cidade, já que temos inúme-
ros ‘esqueletos’ espalhados
por BH, inclusive em grandes

corredores de circulação e
áreas nobres. Segundo, há a
questãosocial, jáqueosimó-
veisprojetadosenãoconcluí-
dos, depois de acabados, po-
derão contribuir positiva-
mente na diminuição do dé-
ficit habitacional. Em tercei-
ro lugar há o aspecto econô-
mico, já que tanto investido-
res quanto consumidores fi-
nais têm recursos alocados
nessas construções e o seu
término poderá, se não evi-
tarprejuízos,pelomenosmi-
nimizá-los”, opina e finaliza
o professor.

Continua na página 3.
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Verificações ajudam a reduzir
riscos da compra na planta

Motivação. Em alguns casos, os compradores afetados podem se unir para tentar finalizar a obra inacabada, evitando maiores prejuízos
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