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Precaução

¬ JULIANA SIQUEIRA

ESPECIAL PARA O TEMPO

¬ “Se você tem o contrato
de gaveta, pode ficar tran-
quilo: ele é a garantia de
que o imóvel é seu”. Não é
incomum escutar essa fra-
se, que é totalmente equivo-
cada. Diante, muitas vezes,
da impossibilidade financei-
ra de se fazer um registro,
muitas pessoas acabam dei-
xando-o de lado, confiando
no antigo proprietário ou
mesmosem acreditar queal-
go pode dar errado. Mas o
risco existe e é grande. Esse
ato, em algumas ocasiões
bastante ingênuo, pode aca-
bar levando à perda do imó-
vel. E, via de regra, quando
isso acontece, não há nada
que se possa fazer.

Conforme explica Antô-
nio César da Silva, especia-
lista em contratos e avalia-
ção de imóveis, somente é
dono do imóvel quem o re-
gistra. “No Brasil, as pessoas
confiam demais umas nas
outras. Mas há quem venda
um imóvel para dois com-
pradores ao mesmo tempo
– e quem fizer o registro pri-
meiro éque será o proprietá-
rio, sendo que o outro perde
todo o dinheiro investido”,
explica. Sendo assim, como
ele ressalta, o registro deve
ser feito quanto antes. “Mui-
tos alegam não ter dinheiro
para isso. Mas é melhor in-
vestir em algo mais barato e
ter condições de registrá-
lo”, frisa.

E os riscos não param
por aí. Não é somente quan-
do o vendedor age de má-fé
que o final pode ser desas-
troso. De acordo com o ad-
vogado, as dívidas do anti-
go proprietário também po-
dem trazer muita dor de ca-
beça para quem possui ape-
nas o contrato de gaveta.
“Nesse caso, pode ocorrer a
penhora do bem”, destaca.

DIFICULDADES. O contador Ge-
raldo Eustáquio, de 54 anos,
sabebem como todo esse qua-
dro pode ser bastante incô-
modo. Há 20 anos ele adqui-
riu um apartamento e, há cer-
ca de dois, quando quis ven-
dê-lo, foi registrá-lo. O que
aconteceu depois disso foi
uma série de contratempos.

“Eu era o quarto possui-
dor do imóvel. Comecei a
procurar os outros três e en-
contrei apenas dois deles.
Foi uma época muito difícil.
A gente luta muito para con-
seguir um apartamento e
corre esse risco. Na época,
eu não sabia que era assim.
Se eu soubesse, não teria
comprado sem o registro”,
diz ele, que, apesar de ter en-
contrado vários problemas
no caminho, conseguiu ter-
minar a história com o regis-
tro em mãos.
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Imóveis sem registro podem
ser perdidos por comprador

Vendedor
também
podeser
lesado

“É o registro que
garante a transferência
do imóvel para o nome
do comprador ou a
regularização da
propriedade. Se ele não
existir, a pessoa terá
apenas a posse, ou seja,
o uso da residência. É
como se estivesse
morando em um imóvel
que não é dela, o que
pode gerar
complicações legais.
Ainda falta muito
conhecimento por parte
das pessoas.”

Antônio César da Silva
ESPECIALISTA EM CONTRATOS
E AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS
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Cautela. Antônio César ressalta riscos corridos por compradores
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Demora. O casal Geraldo Eustáquio e Regina Freitas registrou o imóvel após quase 20 anos; eles enfrentaram uma série de contratempos
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Não é somente quem
adquire um imóvel

sem registro que corre ris-
cos por causa dessa situa-
ção. O vendedor também
pode passar por muitas
ocasiões desagradáveis ca-
so o imóvel não seja desvin-
culado do nome dele.

Um desses problemas
está direcionado às dívi-
das que podem ser con-
traídas pelo comprador,
tanto as de condomínio
quanto as do Imposto
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU). De acordo
com João Gilberto Gou-
lart, da Comissão de Di-
reito da Construção da
OAB-MG, já há decisões
em que as dívidas cons-
tam no nome de ambos –
proprietário e possuidor
(quem adquiriu o imó-
vel, mas não o registrou
ainda). “Mas há também
aquelas decisões que en-
tendem que isso não po-
de ser feito”, diz ele.

É essencial, portanto,
para todas as partes que
o registro seja feito.
Além disso, conforme
destaca o advogado, é im-
portante lembrar que, pa-
ra o vendedor, esse fato
oferece benefícios finan-
ceiros na hora da venda.

“Um imóvel com regis-
tro possui muito mais li-
quidez. É possível vendê-
lo com uma facilidade
muito maior”, finaliza.
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