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Números

é o que muitas empresas
esperam devolver a clientes

¬ JULIANA SIQUEIRA

¬O sonho da casa pró-
pria, muitas vezes, pode
parecer mais distante do
que o habitual. Sem con-
dições de arcar com as
parcelas de financiamen-
to de um imóvel, muitas
pessoas acabam tendo
que optar pela devolução
do bem. E é justamente aí
que podem começar vá-
rios problemas.

Antes de mais nada, é
importante lembrar que,
mesmo com a existência do
contrato assinado, algumas
questões podem ser consi-
deradas abusivas. É a situa-
ção, por exemplo, daqueles
que preveem que, em caso
de devolução do imóvel ad-
quirido na planta e ainda
não utilizado, o comprador
receberá apenas metade do
valor pago. “O razoável é
que a retenção fique em tor-
no de 10% a 15%”, explica
Fernando Magalhães, advo-
gado especialista em direi-
to imobiliário.

Sendo assim, ressalta
Paulo Santos, advogado es-
pecialista em direito do
consumidor e professor da
Universidade Fumec, po-
de-se recorrer à Justiça,
mesmo que o comprador
tenha assinado essas con-
dições. “A relação de con-
sumo é de interesse da so-
ciedade. O consumidor é
vulnerável em relação à
construtora e ao banco”,
explica.

E, mesmo o valor sendo
devolvido conforme o ra-
zoável, quem optou pelo
distrato pode se encontrar
com outro problema: o par-
celamento. Conforme frisa
Magalhães, o que acontece
é, muitas vezes, de a cons-
trutora propor a devolução
na mesma quantidade de
parcelas que foram pagas
desde o início. Se o consu-

midor, portanto, pagou em
30 vezes, receberia também
desse modo. “Isso não pode
ser feito dessa maneira. Há
súmulas dos Tribunais de
Justiça que determinam a de-
volução dos valores pagos
em parcela única”, esclare-
ce.

Mas, e se o consumidor
não aceitar o distrato da for-
ma como a construtora dese-
ja e, até que seja resolvido,
as parcelas forem chegan-
do? Santos recomenda que,

caso a pessoa tenha condi-
ções, deposite os valores em
juízo. Uma alternativa é soli-
citar uma liminar para que,
durante o julgamento, o no-
me não seja negativado.

é o considerado razoável
para retenção de valor

Desistência
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Um processo de distra-
to, caso haja discor-
dância entre as partes,

pode levar anos. Além dis-
so, algumas dores de cabe-
ça podem acontecer duran-
te o processo. A recomenda-
ção de especialistas é evitar
que isso ocorra, verificando
antes todo o cenário que en-
volve a compra do imóvel.
“É importante planejar bem
o momento de compra, cal-
cular custos eventuais com
alguma perda que possa
acontecer”, aconselha Fer-
nando Magalhães, advoga-
do especialista em direito
imobiliário. “Alertamos o
consumidor que, quando
for fazer a decisão de com-
pra, principalmente com fi-
nanciamento, analise se a
renda é compatível”.

Posição semelhante tem
Paulo Santos, advogado es-
pecialista em direito do con-
sumidor e professor da Uni-
versidade Fumec. Para ele,
o ideal é não permitir que as
coisas cheguem ao ponto de
precisar haver um distrato.

Mas,caso o distrato ocor-
ra, é imprescindível que o
consumidor tenha cuidado
ao devolver o imóvel. “É im-
portante que o comprador
não só entregue as chaves,
mas que faça um laudo de
vistoria com a ajuda de um
profissional, como o enge-
nheiro civil. É necessário
que o bem seja entregue em
perfeitas condições”, diz.
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Especialistas destacam
algumas ações para facilitar
esse momento.

Transparência É
necessário, conforme
afirma Fernando
Magalhães, advogado
especialista em direito
imobiliário, que, logo no
início, o comprador busque
a maior transparência
possível nas negociações,
evitando, assim,
problemas futuros. “É
importante que ele busque
saber como é o
funcionamento de tudo. As
entrelinhas devem ficar
todas claras. Um negócio
imobiliário não é o mesmo
que fazer a compra de uma
roupa, por exemplo. É
necessário que se tenha
bastante cautela”, alerta.

Diálogo Quando não houver
condições de pagar as
parcelas, o primeiro passo é
procurar a construtora. Não é
bom que aconteçam vários
atrasos antes disso. Em
alguns casos, é possível
conseguir a redução no valor
pago mensalmente.

Verificação Tenha em mãos
tudo aquilo que já foi pago
até então para que possa
haver a devolução de parte
do valor, lembrando que a
construtora tem direito à
quantia de retenção.

Aceitação Caso a construtora
não aceite o distrato ou
queira reter uma quantia
muito grande do valor já
investido, deve-se buscar um
advogado para auxiliar no
processo.


