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SETOR DA CONSTRUÇÃO APOSTA EM INOVAÇÃO PARA CRESCER E CONSTRUIR UM 
BRASIL MELHOR, CIENTE DE QUE NÃO BASTA SER EFICIENTE, TEM QUE INOVAR 

NOTÍCIAS

                                      

NOVOS MODELOS DE CONSTRUÇÃO SERÃO APRESENTADOS NO PRÓXIMO MÊS DE MAIO, 
DURANTE O 90º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (ENIC)

Inovação é a palavra-chave para o desen-

volvimento do setor da construção e do Brasil 

e exemplos como os da empresa Vitacon In-

corporadora e Construtora - que, há cerca de 

9 anos no mercado imobiliário de São Paulo, 

já desponta como a maior construtora bra-

sileira de unidades compactas residenciais e 

comerciais - reforçam o entendimento do setor. 

Mais do que uma solução para a escassez de 

moradias, a empresa propõe um novo estilo de 

vida urbano, com mobilidade e economia no 

compartilhamento de espaços, simplificando 

a vida dos moradores, o que a tornou líder 

no segmento e referência no conceito da vida 

sob medida, apesar de também construir 

empreendimentos com unidades maiores, de 

até 144 metros quadrados. O destaque, no 

entanto, são os apartamentos lançados no ano 

passado, com 10m2²e uma fila de espera de três 

interessados por unidade. 

Divulgação Vitacon
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Líder no movimento e conhecido por inovar no 

desenvolvimento e construção dos menores em-

preendimentos residenciais e comerciais, bem 

como propor novos modelos de financiamento, 

o CEO da Vitacon, engenheiro Alexandre Lafer, 

é um dos palestrantes já confirmados para o 90º 

Encontro Nacional da Indústria da Construção 

(Enic), que será realizado pela Associação dos 

Sindicatos da Indústria da Construção Civil 

do Estado de Santa Catarina (Asics), com a 

promoção da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), nos dias 16, 17 e 18 de 

maio, em Florianópolis, Santa Catarina. “O Enic 

é uma excelente oportunidade para a troca de 

experiências e de informações sobre o setor da 

construção. Neste ano, o foco será inovação e 

tecnologia, tendo como tema central Inovar e 

crescer, construindo um país melhor”, destaca o 

presidente da CBIC, José Carlos Martins.  

INOVAR PARA CRESCER

Nas últimas duas décadas, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), dobrou o número de “famílias” que 

são unipessoais, ou seja, pessoas que moram 

sozinhas. Houve uma queda no número de ca-

sais com filhos e aumentou o número de casais 

sem filhos, o que reforça que cresce no País a 

demanda por imóveis residenciais menores. 

Unidades como as de 10m2, menor apartamento 

da América Latina, localizado em Higienópolis, 

na capital paulista, contam com áreas comuns 

que são compartilhadas, como o coworking, 

lavandeira, cozinha compartilhada, cinebar, 

guarda-entregas para delivery, ferramentas 

compartilhadas e academia equipada, e têm sido 

cada vez mais procuradas. 

Apesar de não terem, por exemplo, vagas de 

garagem, os imóveis estão bem localizados e 

com fácil acesso a metrô, ônibus, ciclovias e 

ciclofaixas, o que tem agregado valor ao produto 

e despertado cada vez mais o interesse de pes-

soas que desejam uma vida longe de engarrafa-

mentos e estão dispostas a irem para o trabalho 

caminhando ou de bicicleta. 

Inovador, o movimento estimula a integração, a 

sustentabilidade e a colaboração para transfor-

mar a vida das pessoas. Para o vice-presidente 

da CBIC e diretor da Goldsztein Administração e 

Incorporações Ltda, Ricardo Antunes Sessegolo, 

o painel será uma ótima oportunidade para os 

empresários de outras regiões tomarem conhe-

cimento de produtos inovadores e com sucesso 

e, quem sabe, até uma oportunidade de negócio. 

“No mercado imobiliário, quando a gente pensa 

que não tem mais nada para acontecer, vem a 

Vitacon com um produto pequeno para atender, 

por exemplo, executivos que viajam do Rio Grande 

do Sul para São Paulo”, destaca Sessegolo, 

completando que “será interessante saber como 

a empresa teve essa ideia, como formatou esse 

produto e como alavancou o negócio. Quem sabe 

a empresa não pode expandir para outras ci-

dades do Brasil, tendo ele como participante”, diz 

Sessegolo, que será o mediador do painel do dia 

17 de maio da Comissão da Indústria Imobiliária 

(CII) da CBIC, que abordará o tema “Incorporação 

Imobiliária – Tendências e Novos Produtos”. Na 

ocasião, o público, composto por empresários 
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e profissionais do setor da construção, repre-

sentantes dos Poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário e a imprensa, terão a oportunidade 

de conhecer essa nova tendência urbana e os 

produtos que vêm ganhando adeptos pelo País 

no compartilhamento de moradias.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 

Durante o painel da CII/CBIC, cujo programa de tra-

balho no 90º Enic conta com apoio do Serviço Nacio-

nal de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional), os 

participantes além de conhecerem os novos produ-

tos e as tendências do mercado imobiliário nacional, 

também terão uma visão de futuro para as habitações 

no Brasil, que será apresentada pelo vice-presidente 

interino de Habitação da Caixa Econômica Federal, 

Paulo Antunes. “Precisamos construir uma visão de 

futuro para Habitação, alinhada as novas tendências, 

tecnologias e sobretudo jeito de viver da sociedade 

Brasileira”, destaca Antunes. Já Rodrigo Bicalho, 

sócio da Bicalho e Mollina Advogados, abordará a 

concepção do produto arquitetônico e a formatação 

jurídica de negócios como coliving, multipropriedade, 

coworking, moradia estudantil, entre outros. 

A 33 dias do 90º Enic, os interessados ainda podem 

se inscrever pelo site do evento, clicando aqui e ter 

acesso a programação completa do maior encontro 

anual do setor da construção, que abordará temas 

que podem fazer a diferença no dia a dia da sua 

empresa. 
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PAINEIS DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA

17 DE MAIO DE 2018  (QUINTA-FEIRA)

TEMA GERAL: INFORMAÇÃO & ESTRATÉGIA

Horário Tema Apresentador

14h 
às 16h

RECURSOS PARA FINANCIAMENTO
Briefing: Panorama atual e o que esperar nos 
próximos dias. Falar sobre fontes de recursos 
disponíveis, possiveis novas opções e apresen-
tar o estudo sobre o FGTS que está sendo ela-
borado pela consultora Claudia Eloy.

PALESTRANTES:
Gilberto Abreu
Presidente da Abecip

Claudia Magalhães Eloy  
Magalhães & Eloy Consultoria e Planejamento Urbano. Mestre em Administração – Gestão Pública

Rodrigo Luna
Vice-presidente de Habitação Econômica do Secovi-SP e diretor 
da Incorporadora e Construtora Plano & Plano

MODERADOR 
Celso Petrucci
Presidente da Comissão da Indústria Imobiliária – CII/CBIC e Economista-chefe do Secovi-SP

Debatedores: os próprios palestrantes

16h 
às 18h

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA - TENDÊN-
CIAS E NOVOS PRODUTOS
Briefing: Apresentar novos produtos, tendên-
cias do mercado imobiliário, e uma visão de 
futuro para a habitação no Brasil. Abordar a 
concepção dos produtos arquitetônicos e a for-
matação jurídica do tipo de negócio, tais como: 
coliving, multipropriedade, coworking, entre ou-
tros.

PALESTRANTES:
Alexandre Lafer Frankel 
CEO da Construtora Vitacon
Paulo Antunes
Vice-presidente Interino de Habitação da Caixa Econômica Federal

Rodrigo Bicalho 
Sócio da Bicalho e Mollica Advogados

MODERADOR
Ricardo Antunes Sessegolo  
Vice-presidente da CBIC e Diretor da Goldsztein Administração e Incorporações

Debatedores: os próprios palestrantes
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18 DE MAIO DE 2018  (SEXTA-FEIRA)

Horário Tema Apresentador

14h 
às 16h

A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO PARA O 
SUCESSO DO NEGÓCIO
Briefing: falar sobre a importância de informa-
ção, tipo de informações disponíveis, análise e 
avaliação de tendência a partir dos indicadores. 
Novas estratégias na obtenção de informações 
para conceber produtos e atrair o consumidor. 
Falar também sobre a mudança de comporta-
mento do consumidor, o que se esperar para o 
futuro e as implicações nos produtos imobiliários.

PALESTRANTES:
Eduardo Pricladnitzki
Sócio Fundador da Incorporadora Wikihaus

Fabio Tadeu Araújo 
Sócio Diretor da Brain – Bureau de Inteligência Corporativa 

MODERADOR:
Marcello Gomes
Ex-presidente da Ademi-PE e Diretor da Construtora & Incorporadora Nassau

Debatedores: os próprios palestrantes

16h 
às 18h

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Briefing: Panorama atual do mercado imobi-
liário. Falar sobre segurança jurídica, proce-
dimentos cartorários e de licenciamento, com 
apresentação de melhores práticas e o que é 
possivel padronizar. O que está sendo feito em 
busca de melhoria para o cenário atual.

PALESTRANTES:
Marcos Anré Bruxel Saes 
Sócio da Saes Advogados 

Olivar Lorena Vitale Junior 
Sócio VBD Advogados

Nicolau Sarquis Júnior
Sócio da URCA Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME

MODERADOR
Aristóteles Passos Costa Neto
Vice-presidente da CBIC e Diretor da empresa Inocoopes

Debatedores: os próprios palestrantes
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TAXAS CARTORIAIS CHEGAM A CUSTAR 21.000% MAIS ENTRE ESTADOS

ESTUDO APONTA QUE DISPARIDADE ENTRE VALORES PRATICADOS POR CARTÓRIOS E COBRANÇA EM 
DUPLICIDADE SÃO DOIS PROBLEMAS ENFRENTADOS POR INCORPORADORAS PELO PAÍS
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Divulgação CNJ

A incorporação imobiliária é a atividade que está 

mais sujeita a riscos no desenvolvimento de um 

novo empreendimento. A empresa incorporadora, 

responsável por desenvolver o produto e articular 

todo o negócio imobiliário, tem sob sua alçada a 

incumbência de entregar seus imóveis no prazo 

estabelecido em contrato, atuando também como 

ou em conjunto com construtoras, financiadores 

e empresas de vendas. Dentre suas práticas, 

estão a identificação de oportunidades, estudos 

de viabilidade, aquisição de terreno e formatação 

do projeto. Em grande parte dessas etapas, são 

imperativas ações junto a um Oficial de Registro 

de Imóveis competente local – o que tem onerado 

empresas mais do que o considerado devido por 

entidades do setor.

“A interferência do cartório de registro de imóveis 

no nosso negócio é muito grande”, afirma Celso 

Petrucci, presidente da Comissão da Indústria 

Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), uma das entidades que 

tem chamado a atenção para o problema dos 

elevados custos cartoriais. Para embasar essa 

denúncia, a Associação das Empresas do Mer-

cado Imobiliário no Estado do Amazonas (Ademi-

AM) partiu de uma inquietação local para jogar 

luz sobre um problema nacional e, assim, fez 

uma pesquisa comparando os valores das taxas 

cartoriais do Distrito Federal e de dez estados: 

Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Rondônia e São Paulo.
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“Basicamente, o que a gente fez foi – com as diver-

sas legislações – levantar as tabelas de valores por 

estados. Elegemos um empreendimento padrão e, 

a partir daí, fizemos a apuração dos custos locais”, 

explica o presidente da Ademi-AM, Romero Reis. 

Quanto ao empreendimento padrão, este se trata 

da simulação de um caso concreto: uma incor-

poração em uma área privativa de 20 mil metros 

quadrados, com 250 unidades habitacionais (UH), 

custando cada uma R$ 400 mil. Nessa situação 

hipotética, o valor geral de vendas (VGV) é de R$ 

100 milhões, dos quais 8% equivaleria ao valor do 

terreno e 55%, gastos de obra. Em cima desse 

caso, foram levantados os custos de duas ações: 

registro de memorial de incorporação e registro de 

convenção de condomínio. Além dessa simulação, 

foram especificados os custos para escriturar um 

bem imóvel e para averbar loteamento.

DISPARIDADE DE PREÇOS CARTORIAIS

A comparação dos dados pela Ademi-AM com-

provou que os valores cartorários em alguns es-

tados são absurdamente altos e discrepantes em 

relação a outras regiões do Brasil. Enquanto, no 

Rio Grande do Sul, uma incorporadora gasta R$ 

1.166,30 para registrar o memorial de incorporação 

e a convenção de condomínio; em São Paulo, uma 

empresa desembolsa R$ 246.012,16 – ou seja, 

paga cerca de 21.000% a mais pelos mesmos atos.

Já a averbação de loteamento – que no Goiás 

é taxada a R$ 3,20 – chega a custar, no Rio de 

Janeiro, R$ 2.879,92, mais R$ 131,94 a cada 100 

mil metros quadrados. Por outro lado, o próprio 

Estado do Goiás cobra R$ 2.598,26 pela escritura 

de um imóvel, ao passo que o mesmo documento 

custa R$ 114,69 em Minas Gerais. Ou seja, um 

empresário goiano despende um valor cerca de 

2.165% superior ao do empreendedor mineiro. 

A tabela completa pode ser conferida acima.

“No Amazonas, se você dividir por dez os valores 

cobrados, talvez chegue próximo daquilo que seja 

razoável. Os valores em alguns estados não são 

republicanos. Eles são escrachantes, afrontam 

a sociedade. Rio Grande do Sul, Goiás e Minas 

Gerais praticam preços razoáveis. O restante 

está totalmente fora da realidade, chegando aos 

absurdos dos preços de São Paulo”, avalia Reis.

CUSTAS CARTORIAIS

A B A  +  B

escritura de bem imóvel
averbação de 

loteamento em RI
Registro de 
Memorial de 
Incorporação 

(R$5.000.000,00)

Registro de convenção 
de condomínio

CASO CONCRETO*:               
20.000m2 (área priva-
tiva)/ 250 unidades/ 

R$ 400.000,00 
a unidade

até R$ 1.400,00
> R$ 

3.200.000,00
por lote

1 DISTRITO FEDERAL  R$ 451,00  no balcão  R$ 3,45  não há  R$ 172,95  R$ 43.237,50 

2 RIO DE JANEIRO  R$ 174,35  R$ 1.497,77 
 R$ 2.879,92 até R$ 

1.000.000,00 + R$ 131,94 a cada 
100 mil m2 (R$ 5,75 por m2) 

 R$ 2.879,92 até R$ 1.000.000,00 + R$ 131,94 a cada 
100 mil m2 (R$ 5,75 por m2) 

 R$ 84.682,72 

3 RIO GRANDE DO SUL  R$ 124,70  R$ 3.069,90  R$ 4,70  R$ 177,30 nos primeiros 20 lotes + R$ 4,30 por unidade  R$ 1.166,30 

4 BAHIA  R$ 177,58  R$ 10.322,76  R$ 18,02  R$ 59,92 por lote  R$ 299,19  R$ 89.777,50 

5 PARÁ  R$ 268,30  R$ 14.902,60  R$ 297,30  R$ 15.647,70  R$ 1.490,20 (qualquer tamanho)  R$ 17.137,90 

6 GOIÁS  R$ 2.598,26  R$ 9.743,00  R$ 3,20  R$ 3,79 por unidade 
 R$ 192,55 + R$ 3,79 acima das 

10 primeiras unidades/por unidade 
 R$ 2.049,65 

7 SÃO PAULO  R$ 317,50  R$ 7.936,76  R$ 23,84  R$ 234.092,16  R$ 47,68 por unidade  R$ 246.012,16 

8 MINAS GERAIS  R$ 114,69  R$ 5.579,42  R$ 4,26 
 R$ 17,88 + 

R$ 8,35 por lote 
 R$ 17,88 (12 primeiras) + R$ 3,48 

(por excedente) 
 R$ 2.951,50 

9 RONDÔNIA  R$ 230,38  R$ 11.900,00  R$ 40,44  R$ 87,86 por unidade  R$ 29,93 por unidade  R$ 29.447,50 

10 PERNAMBUCO  R$ 171,83  R$ 4.023,97  R$ 54,61  R$ 54,61 por unidade  R$ 135,1 por unidade  R$ 47.427,50 

11 AMAZONAS  R$ 140,30  R$ 14.030,00  R$ 84,18  R$ 336,72 por unidade 
 R$ 336,72 (pela convenção) + 

R$ 84,14 por unidade 
 R$ 105.551,72 

MÉDIA POR ITEM  R$ 433,54  R$ 8.300,62  R$ 49,01 diferentes formas de cálculo  R$ 60.858,36 

*Considerando 250 unidades a R$ 400.000,00 cada, teremos um VGV de R$ 100.000.000,00, representando, sobre tal valor, 8% valor de terreno e 55% valor de custo.
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Romero Reis, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário 
no Estado do Amazonas (Ademi-AM)

Divulgação

O presidente da CII assegura que o estudo toca 

em um assunto que incomoda, há muitos anos, 

a CBIC e todas as entidades representativas do 

setor. “Apesar de aparentemente tudo ser igual 

em uma incorporação imobiliária em São Paulo, 

Manaus e Porto Alegre, não existe uma unifor-

midade e é possível observar isso pelo trabalho 

que o Amazonas fez. Nem sempre o prazo é o 

mesmo; e nunca o preço é o mesmo. Nem mesmo 

os procedimentos: um cartório pode pedir mais 

documentos, o outro pode ser mais ágil e, pela 

diferença de preços, tem cartórios que cobram 

assustadoramente mais que outros”.

Essa disparidade acontece porque cada estado 

tem a autonomia de emitir uma tabela de preços por 

ano, como consta no site do Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil. “O que determina os valores 

cartoriais é lei estadual. Cabe chamar as partes 

envolvidas, Tribunal de Justiça e representante 

local da Associação dos Notários e Registradores 

do Brasil (Anoreg) para revisão de tais valores, 

eliminando cobranças em duplicidade e requeren-

do agilidade nos prazos exigidos pelos cartórios, 

adequando-os à realidade da vida moderna e 

desonerando a sociedade”, esclarece o presidente 

da Ademi-AM.

NA JUSTIÇA CONTRA PREÇOS ABUSIVOS

A luta pela revisão das taxas cartoriais não é de 

hoje. Há oito anos, o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) 

entrou com uma ação na Justiça contra os valores 

adotados no estado. A entidade perdeu em primei-

ra e segunda instâncias e, desde então, aguarda 

julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). O processo está nas mãos do 

ministro Marco Aurélio Mello.

Os emolumentos para serviços cartoriais e de 

registro no estado de Tocantins também são objeto 

de discussão na Justiça (ADI 5596). O ex-procura-

dor-geral da República, Rodrigo Janot, pediu que 

o Supremo declarasse inconstitucionais os valores 

cartorários superiores a R$ 1 mil ou à quantia que 

o STF viesse a definir, isto porque a norma atual 

violaria os princípios da proporcionalidade e da ra-

zoabilidade. De acordo com as tabelas estaduais 

da Lei 2.828/2014, um registro de título e contrato 

pode chegar a R$ 9,2 mil no Tocantins. Romero 

Reis ressalta ainda que, segundo o parecer de 

Janot, os valores deveriam ser revistos porque 

os cartórios não têm fins lucrativos, eles são 

servidores da sociedade. A matéria está conclusa 

à relatora, ministra Cármen Lúcia, para alguma 

decisão desde outubro de 2017.

Os preços abusivos, por sinal, não afetam apenas 

as incorporadoras, mas qualquer pessoa que ad-

quire um apartamento ou casa e precisa realizar 

o registro em cartório. “A cada vez que um imóvel 

for objeto de compra, venda, doação ou dação, é 

preciso fazer o registro na matrícula aberta para 

aquele imóvel”, comenta Petrucci. Devido a esses 

valores, em muitos lugares do Brasil, os propri-

etários não fazem o registro e vivem em situação 

de insegurança jurídica, com o imóvel escriturado, 

sob risco, no nome da construtora, incorporadora 

ou terceiro. O presidente da Ademi-AM exempli-
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fica a situação com seu estado: “Existem 600 

mil domicílios em Manaus e somente 350 mil 

estão escriturados. Por que os outros não estão? 

Porque os valores das taxas cartoriais são muito 

altas. A pessoa vai pagar quase 4% do valor do 

imóvel com escritura, registro e imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis (ITBI)”. Assim, para 

um imóvel avaliado em R$ 1 milhão, paga-se 40 

mil para regularizá-lo e colocar no nome do novo 

proprietário.

COBRANÇAS INDEVIDAS EM DUPLICIDADE

A Lei Federal 4.591/64 regulamenta a atividade 

da incorporação imobiliária e determina que é 

crime vender alguma unidade habitacional sem 

ser procedido o registro da incorporação – o 

qual especifica exatamente o que será vendi-

do, com uma descrição completa e perfeita de 

seus aspectos físicos. Para isso, a empresa 

empreendedora realiza uma verdadeira saga, 

com o processamento de inúmeros documentos, 

diversas idas ao cartório e altas despesas.

A saga começa com a ida ao cartório de registro 

de imóveis para mostrar a aquisição do terreno a 

ser utilizado para o empreendimento. É preciso 

fazer as escrituras dos imóveis e registrá-las 

em nome da empresa, gerando uma matrícula 

mãe para o terreno. Posteriormente, com o 

projeto desenvolvido e aprovado pela prefeitura, 

é necessário fazer o registro do memorial de in-

corporação no cartório. Esse processo de incor-

poração imobiliária, indispensável para se ofertar 

o projeto a público, inclui diversos documentos 

– como o próprio projeto, escrituras e atestados 

de idoneidade – e serve para documentar como 

será exatamente o empreendimento naquele 

determinado terreno.

Para a execução da obra, a empresa busca um 

financiamento bancário, que também precisa ser 

registrado. Logo, a terceira ida ao cartório serve 

para assinalar que sobre o terreno adquirido pela 

incorporadora há uma hipoteca como garantia 

de contrato de construção. Meses depois, com a 

obra concluída conforme o projeto e com parte ou 

todas as unidades já vendidas, a empresa reúne 

outra leva de documentos – como o “habite-se” 

da prefeitura e a “Certidão Negativa de Débito” 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) –, 

faz o registro de convenção de condomínio (o es-

tatuto que regerá o local) e leva tudo ao cartório, 

em uma quarta viagem. Com a verificação da 

conformidade de tudo pelo Oficial de Registro, a 

matrícula mãe é desmembrada pelo número de 

unidades habitacionais. Isto oficializa o término 

da obra e a entrega dos imóveis – que passam a 

ser efetivamente vendidos e transferidos.

A legitimidade desses processos, no entanto, 

é questionada por entidades da construção 

civil e do mercado imobiliário. Conforme explica 

Romero Reis, a individualização das matrículas 

dos imóveis (a partir da matrícula mãe) é um 

procedimento muito simples, ainda mais com 

a tecnologia atual: “Quando você registrou a 

incorporação, você já reconheceu que naquele 

empreendimento terá determinado número de 

apartamentos. Logo, individualizar as matrícu-

Celso Petrucci, presidente da Comissão da Indústria Imobiliária (CII) da CBIC

PH Freitas/CBIC
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las é um ‘copia e cola’, mudando apenas os 

números das unidades habitacionais. Para isso, 

eles querem cobrar um valor absurdo – R$ 336,72 

por unidade no Amazonas”. A título de comparação, 

no Goiás é cobrado R$ 3,79 por unidade.

Essa prática é vista como cobrança de ato em 

duplicidade. “Os cartórios são mestres nisso”, 

resume o presidente da Ademi-AM. “O que es-

tamos tentando negociar com os cartórios hoje 

é que tanto o registro da incorporação, quanto 

a individualização das matrículas, a averbação 

do ‘habite-se’ e a constituição do condomínio 

fiquem incluídos no valor de cálculo do registro 

de incorporação. Juntar em uma coisa só e com 

parâmetros menores do que os praticados hoje”.

REALIDADE DOS CARTÓRIOS BRASILEIROS

A cidade de São Paulo – com 12 milhões de 

habitantes e aproximadamente 7 milhões 

de imóveis – tem 18 cartórios de registro de 

imóveis. Manaus, por sua vez, possui seis. O 

presidente da CII/CBIC aponta a situação pelo 

Brasil: “No interior de São Paulo, um cartório 

atende meia dúzia de comarcas. No interior do 

Piauí, uma cidade um pouco maior deve atender 

dez ou quinze comarcas. Ou seja, existe uma 

disparidade no número de cartórios por cidade e 

no nível de tecnologia de cada um deles”.

Além da falta de padronização das tabelas 

de preços, não existe uma uniformidade de 

procedimentos ou de atendimento nos diversos 

cartórios espalhados pelo País. “Uma das coisas 

que mais nos incomoda é a diferença de riqueza 

e tecnologia de cada um desses cartórios”, relata 

Celso Petrucci. “Aqui em São Paulo, é possível 

entrar na internet e visualizar qualquer matrícula 

em cinco minutos. Em uma cidade do interior do 

Nordeste, talvez demore dez ou quinze dias para 

saber de quem é a propriedade de um imóvel. 

Essa é a realidade nacional. Temos cartórios 

riquíssimos nas maiores cidades brasileiras, 

onde são feitas mais escrituras e incorporações 

imobiliárias; e temos cartórios paupérrimos”.

O objetivo da CBIC e da Ademi-AM com a divul-

gação desse estudo é justamente trazer à tona 

essa realidade e, por meio do diálogo, buscar 

formas de melhorar a relação entre o incorpo-

rador imobiliário, a sociedade e os cartórios de 

registro de imóveis. Petrucci menciona que o 

tema está sendo trabalhado em sua comissão 

dentro do projeto “Melhorias no mercado imo-

biliário”, em correalização com o Senai Nacional. 

“Estamos dialogando na CII e vamos ver se 

conseguimos, a partir desse estudo, resultar em 

alguma proposta com cabeça, corpo e membros 

para levar ao governo federal ou aos governos 

estaduais; e, assim, ver como minimizar o 

problema no País”.

Romero Reis pondera o tamanho do desafio à 

frente: “O Brasil é um país continental, então é 

difícil você ter uma medida que atenda a todos 

em razão das enormes diferenças regionais, 

porém não podemos passar por cima daquilo 

que a sociedade entende e enxerga como 

razoável”. Entretanto, para o presidente da 

Ademi-AM, ações já podem ser tomadas: “O 

estudo apresenta quais são os estados onde 

os custos cartoriais são discrepantes e, para 

esses, mostra o exemplo dos estados onde 

já se praticam taxas civilizadas. Agora, seria 

adequado que fosse criada uma comissão em 

cada estado da Federação, nos moldes do que 

foi feito no Amazonas, composta por represen-

tantes da Anoreg e de entidades da sociedade 

civil, com mediação do Tribunal de Justiça 

estadual, para trazer os valores praticados a 

níveis razoáveis”.
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AGENDA

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

 

06 a 08 de maio
73ª REUNIÃO GERAL DA 

FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
Local: Niterói-RJ

27 de novembro
TROFÉU INCORPORADOR DO ANO 

E O PERFIL IMOBILIÁRIO 2018
Local: Salão Azul do Club e Curitibano, 

no Água Verde, em Curitiba

15 a 19 de agosto
A 27ª FEIRA DE IMÓVEIS DO PARANÁ

Local: Centro de Eventos do Sistema Fiep, 
no Jardim Botânico, em Curitiba

25 de abril
II SEMINÁRIO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

NA PERSPECTIVA DO STJ: A PROTEÇÃO 
DO CONSUMIDOR

Horário: 8h30 às 13h  
Local: Superior Tribunal de Justiça - STJ  

(auditório externo) - Brasília

01 a 04 de agosto

CONSTRUSUL - 21ª FEIRA INTERNACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

Horário: Quarta a sexta-feira, das 14h às 21h – 
Sábado, das 11h às 18h

Local: Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787 – 
Porto Alegre - RS)

16 a 18 de maio
90º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA

 DA CONSTRUÇÃO (ENIC)
Local: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique 

da Silveira – Florianópolis/SC
Mais informações: http://cbic.org.br/enic/

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

SINAPI  -  Março/18

Unidades Federação 
e Regiões 

Geográficas

Não considerando a desoneração da folha de 
pagamento de empresas do setor da 

Construção Civil

Considerando a desoneração da folha de 
pagamento de empresas do setor da 

Construção Civil

Custos 
Médios  
R$/m²

Variações % Custos 
Médios  
R$/m²

Variações %

Mês
Acumuladas

Mês
Acumuladas

Ano 12 Meses Ano 12 Meses

Brasil 1.154,53 0,11 0,66 3,48 1.074,41 0,14 0,71 3,49 

Região Norte 1.143,19 -0,02 0,25 1,60 1.068,43 -0,02 0,27 1,54 

Rondônia 1.190,36 0,14 0,26 3,90 1.114,03 0,15 0,28 3,88 

Acre 1.256,73 0,11 0,00 4,08 1.175,53 0,14 0,02 4,08 

Amazonas 1.103,49 -0,17 0,06 0,51 1.031,96 -0,18 0,09 0,60 

Roraima 1.199,48 -0,05 0,21 2,02 1.114,12 -0,05 0,23 1,95 

Pará 1.126,99 0,16 0,48 1,47 1.052,99 0,18 0,52 1,38 

Amapá 1.124,33 -1,02 -0,13 0,12 1.052,29 -1,09 -0,14 0,13 

Tocantins 1.199,85 0,01 0,00 1,80 1.121,53 0,01 -0,01 1,80 

Região Nordeste 1.072,71 0,28 0,98 4,34 1.002,21 0,32 1,03 4,36 

Maranhão 1.095,55 0,31 0,81 2,42 1.025,08 0,33 0,87 2,49 

Piauí 1.108,19 0,35 2,46 4,24 1.038,56 0,39 2,45 4,34 

Ceará 1.072,37 0,08 1,09 4,82 1.005,05 0,21 1,16 5,02 

Rio Grande do Norte 1.062,02 0,69 2,92 8,08 992,28 0,72 2,94 7,98 

Paraíba 1.112,67 0,15 0,29 4,71 1.040,83 0,16 0,30 4,57 

Pernambuco 1.057,31 0,57 1,01 3,08 987,27 0,61 1,08 3,16 

Alagoas 1.062,45 -0,04 0,66 5,10 994,53 -0,05 0,70 5,16 

Sergipe 1.004,88 0,61 0,44 3,23 939,03 0,65 0,46 3,18 

Bahia 1.065,26 0,17 0,63 5,04 991,64 0,18 0,69 4,98 

Região Sudeste 1.208,60 0,06 0,69 3,15 1.120,50 0,10 0,78 3,18 

Minas Gerais 1.076,25 0,06 0,24 1,19 1.002,51 0,07 0,26 1,28 

Espiríto Santo 1.052,34 -0,05 0,71 2,92 979,24 -0,05 0,78 2,92 

Rio de Janeiro 1.290,27 -0,29 -0,07 4,07 1.194,24 -0,16 0,07 4,20 

São Paulo 1.267,96 0,21 1,22 3,81 1.173,22 0,23 1,33 3,78 

Região Sul 1.197,79 0,00 0,44 3,46 1.110,57 -0,01 0,47 3,41 

Paraná 1.168,96 -0,22 0,17 1,83 1.080,04 -0,24 0,15 1,68 

Santa Catarina 1.310,76 0,39 0,86 6,17 1.212,15 0,38 0,88 6,11 

Rio Grande do Sul 1.137,32 -0,07 0,43 3,50 1.063,90 -0,07 0,53 3,51 

Região Centro-Oeste 1.162,47 0,12 0,30 4,32 1.086,88 0,17 0,35 4,31 

Mato Grosso do Sul 1.136,49 0,36 0,32 4,26 1.063,51 0,37 0,33 4,15 

Mato Grosso 1.152,72 0,25 -0,35 2,41 1.075,05 0,27 -0,38 2,31 

Goiás 1.148,22 -0,24 0,38 5,13 1.074,77 -0,13 0,50 5,18 

Distrito Federal 1.213,24 0,29 1,05 5,79 1.135,66 0,31 1,13 5,82 


