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EXPEDIENTE

Tem problemas com condomínio? Não sabe como ter acesso ao
financiamento da casa? Mande para a gente suas dúvidas para o
e-mail correio.imoveis@redebahia.com.br

TIRE DÚVIDAS

FELIPPE CARDOZO é sócio da
BCM Advogados e BCM
Cobranças. Ele responderá
as dúvidas dos leitores

@ GARAGEM
Quero comprar uma vaga de gara-
gem no meu prédio de um vizinho,
que eu já alugo mensalmente. O pro-
blema é que ele não quer fazer o re-
gistro em cartório. Se for só um re-
cibo eu fico resguardado?
Ivan Dias

Ivan, a venda de vaga de
estacionamento funciona da
mesma forma que da unidade
autônoma. O mero recibo não
garante a propriedade do
imóvel. Importante destacar
que para perfectibilização do
negócio, a vaga de garagem
deve ser desmembrada do
restante da propriedade do
outro condômino e ser
anexada a sua unidade
autônoma. A venda informal,
contudo, pode acarretar
prejuízos para você no futuro,
principalmente na hipótese da
venda do apartamento.

@ HERANÇA
Tem sete anos que meu pai faleceu e
o inventário dele ainda não ficou
pronto. Eu preciso muito vender o
imóvel para poder pagar dívidas. O
que posso fazer?
Jorge Santana

Jorge, você e o inventariante
podem informar a situação do
imóvel ao juiz do inventário, e
requerer que seja expedido
alvará autorizando a venda do

A venda
informal,
contudo, pode
acarretar
prejuízos para
você no futuro

imóvel, revertendo-se a renda
para quitação de dívidas do
imóvel e de eventuais outros
bens. Peça ao advogado que
acompanha você nesse
processo para realizar esse
procedimento.

@ VIZINHOS
Tenho quatro filhos e preciso
sustentar minha família e para isso,
comecei a vender geladinhos no meu
apartamento. Mas meus vizinhos do
prédio estão reclamando. Tenho esse
direito? Inclusive, moro no térreo e
não incomodo ninguém.
Vitória Dias

Vitória, provavelmente você
está infringindo as regras do
condomínio. Se a convenção
do seu condomínio regrar que
as unidades têm destinação
residencial, você não pode
desempenhar atividade
comercial no seu imóvel, sendo
térreo ou não. Ou seja, neste
caso, você deve suspender sua
atividade imediatamente, sob
pena de sofrer com
notificações, multas
e eventualmente
ação judicial.

DECORAÇÃO
Milano fornecerá móveis
para ambiente de Sidney
Quintela em mostra

A indústria de planejados
Milano Ambientes foi convi-
dada pelo renomado arqui-
teto baiano Sidney Quintela,
diretor do escritório SQ+ Ar-
quitetos Associados, para
produzir os móveis do am-
biente que será exposto na
mostra Casa Fashion, mostra
de decoração que ocorrerá
no Shopping Barra entre 26
de agosto e 14 de setembro.
Para o sócio-diretor da Mila-
no, Carlos Maia, o convite
ocorre em um momento
oportuno para a indústria
mostrar a qualidade do seu
produto. “É uma honra para
nós da Milano produzir um
ambiente para o Sidney
Quintela, principalmente
para um evento de moda de-
corativa que é a Casa
Fashion”, pontua Maia.
Quintela é um dos principais
nomes da arquitetura baiana
e já desenolveu projetos em
várias cidades brasileiras e
também em outros países do
mundo.

Burocracia: vilã dos
atrasos em obras

A Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC) divulgou
recentemente um estudo no qual analisou os motivos para o
atraso na entrega dos imóveis no Brasil, e a burocracia foi
apontada como a grande vilã. Além de atrasar o cronograma
das empresas, ela aumenta em 12% o valor final do imóvel
para o proprietário. Isso equivale a R$ 18 bilhões por ano,
considerando-se os financiamentos com recursos do FGTS e
da caderneta de poupança, com base na média das unidades
novas entregues anualmente.

A burocracia também aumenta o prazo de entrega da
casa própria. Dos cinco anos que um imóvel financiado pelo
FGTS pode levar para sair do papel, ou seja, do projeto de
entrega, dois anos são consumidos apenas pelos processos
burocráticos.

A falta de padronização dos cartórios, de clareza nas
avaliações das licenças ambientais e as mudanças na
legislação que atingem obras já iniciadas, como alterações
nos planos diretores e de zoneamento, por exemplo, como o
que vem acontecendo em Salvador com a judicialização da
Louos e PDDU, estão entre os principais problemas
constatados pelo estudo da CBIC.

Muitos países estão simplificando seus processos,
terceirizando e eliminando atividades. Em São Paulo está
sendo feito um estudo para eliminar atividades

desnecessárias no processo
de aprovação de projetos
imobiliários. Em Curitiba,
foi implantada a aprovação
por parâmetros
construtivos, o que reduz
para dois meses o tempo de
aprovação. No Reino
Unido, um sistema privado
de inspeções opera e

compete com autoridades públicas reduzindo oito
procedimentos e oferecendo apenas 49 dias para aprovação.

Já na França, não existe a necessidade de licenças de
construção preliminares, já existe um direito predeterminado
para construir em áreas para as quais os planos de
zoneamento permitem tal tipo de projeto, os candidatos a
licenças de construção podem acessar todas as informações
de zoneamento relevante sem restrições, a um custo mínimo,
e podem determinar se o projeto atende a condições de
zoneamento.

No caso de Salvador, é importante ressaltar que após a
privatização, os cartórios de registro de imóveis, ao
contrário dos tabelionatos que passaram a prestar um
serviço de melhor qualidade devido à concorrência,
penalizam os cidadãos e empresas que precisam de seus
serviços, com filas e demora excessiva para registro dos
atos, mesmo com o pagamento antecipado das custas.

Esta ineficiência apenas será resolvida quando permitida
a livre concorrência também entre os cartórios de imóveis.
Não é possível que a sociedade tenha que conviver com este
monopólio que presta um serviço precário e onerando o preço
final do imóvel ao cidadão. Com a demora no registro dos
atos cartoriais, os custos financeiros são impostos às
empresas, o que prejudica a entrega das chaves dos imóveis
aos compradores que dependem dos registros dos contratos
de compra e venda, gerando todo o tipo de infortúnio.

O que o setor da construção civil propõe é a redução
destes custos burocráticos, por meio de melhores práticas
para análise e aprovação dos projetos imobiliários,
padronização e revisão das legislações municipais,
estaduais e federais, maior informatização dos processos,
antecipação dos financiamentos aos compradores, além de
reduzir os custos, o prazo para entrega dos imóveis cairia
pela metade, passando de 60 meses para 32.

Dos cinco anos que um
imóvel financiado pelo

FGTS pode levar para
sair do papel , dois são

de burocracia
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Palavra da ADEMI

Luciano Muricy Fontes é presidente da ADEMI-BA

LUCIANO MURICY FONTES

Se a convenção
regrar que as
unidades têm
destinação
residencial,
não pode ter
atividade
comercial

Grupo Casa Cor lançará novos
empreendimentos residenciais
O Grupo Casa Cor anunciou
essa semana que pretende
lançar empreendimentos
diferenciados com sua marca
em parceria com as principais
incorporadoras do país.
O novo conceito imobiliário,
desenvolvido em parceria
com o empresário e
publicitário Mauricio

Eugenio, associará a marca a
condomínios residenciais em
diversas cidades do país.
Haverá somente um
empreendimento com a por
cidade, com conteúdo único.
“Queremos revolucionar esse
setor ”, explica Angelo
Derenze, presidente do
Grupo Casa Cor.

AJUDA
Loja oferece consultoria gratuita para condomínios

A Comercial Ramos está ofe-
recendo consultoria e aten-
dimento exclusivos para sín-
dicos e administradores de
condomínios. O serviço in-
clui projeto, pagamento di-
ferenciado, entrega para
Salvador em até 48 horas e
descontos . Além desses be-
nefícios, as cotações podem
ser feitas por e-mail, o pa-
gamento pode ser faturado e
o cliente ainda tem desconto
de 10% na primeira compra

e ofertas exclusivas. O aten-
dimento é feito por consul-
tores qualificados que acom-
panham as inovações e ten-
dências do mercado, e indi-
cam soluções técnicas e fun-
cionais para os condomí-
nios, com as melhores con-
dições do mercado. A orien-
tação é gratuita e realizada
em todas as lojas da Comer-
cial Ramos de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h, e
aos sábados, das 8h às 12h.


