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Construtora termina prédio na zona
norte, mas não entrega apartamentos
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Imagine trabalhar duro para
pagar as contas de água, luz,
aluguel da casa, até descobrir
que a construtora em quem você confiou “esqueceu” de fazer
a matrícula individual do seu
imóvel. Você espera meses para a regularização e, quando finalmente a incorporadora decide entregar as chaves, o preço
do imóvel sobe bruscamente
por conta do lapso de memória
do dono do empreendimento.
Foi o que aconteceu com os
futuros moradores do condomínio Marcco Sorocaba, na rua
Atanásio Soares, 3395, Maria
Eugênia, segundo os relatos da
advogada Regiane Souza, 28, e
o do casal Yuli Franchi e César
Franchi.
Revoltados com a situação, os
três afirmam que compraram
os imóveis em 2009 e deveriam
estar morando nos seus apartamentos desde novembro do

Juros cobrados pela
incorporadora
ultrapassam os 15%

ano passado, com os bens devidamente financiados pelo
banco. Porém, segundo eles, a
Plano & Plano Construções e
Participações não efetuou o pedido de desmembramento dos
imóveis no cartório de registro.
“A empresa não possui a matrícula individual do imóvel. A
Caixa e o Banco do Brasil não
aceitam financiar nessas condições”, diz Regiane.
Ela ainda reclama dos juros
que a incorporadora impôs por
conta do atraso de 8 meses na
entrega, provocado pela empresa. Regiane comprou um
apartamento por R$ 99 mil e a
Plano & Plano estaria cobrando
R$ 114 mil com o reajuste. “Em
junho, recebi um boleto para
pagar o imóvel à vista. O financiamento não saiu por incompetência da incorporadora. Os
juros são absurdos.”
CDC / O artigo 34 do Código de
Defesa do Consumidor é claro:
o fornecedor do produto ou
serviço é responsável pelos
atos de seus prepostos. Se a falha no registro é da incorporadora, deve arcar com os prejuízos. O juro seria ilegal.

Regiane Souza e o casal César Franchi e Yuli Franchi: clientes exigem os apartamentos sem cobrança de juros
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Construtora diz que aguarda
cartório para averbar a obra

Críticas na web
Pelo menos 20 moradores
do Marcco Sorocaba
reclamam na internet de
cobrança indevida, demora
na entrega das chaves e
descumprimento de prazo.

260

consumidores
queixam-se da Plano
& Plano Construções
e Participações no
site Reclame Aqui,
sete de Sorocaba
Pesquisa prévia
O órgão recomenda que o
consumidor pesquise a
idoneidade das empresas,
antes de assinar contrato.

n A Plano & Plano esclarece, por
meio de nota, que a obra do empreendimento Marcco Sorocaba
está concluída, “porém, para a
instalação de uma assembleia, é
necessário documentos emitidos
por órgãos públicos que impõem
prazos e condições alheias à
vontade da empresa”.
A Plano & Plano afirma, no
mesmo comunicado, que é “sensível às necessidades dos clientes e que é seu dever, como empresa, atuar fortemente para a
superação dos entraves jurídicos
e burocráticos frente aos órgãos
governamentais”.
A incorporadora afirma que, até
a data de 30 de junho, não ingressou com a averbação da
obra porque aguarda o prazo le-

gal do INSS para a concessão da
Certidão Negativa de Débitos.
“Obtivemos a certidão do INSS
e ingressamos imediatamente no
Cartório de Registro, onde aguardamos o prazo requerido por
aquele Cartório para averbar a
obra e individualizar a matrícula”,
diz a empresa, na nota oficial enviada à redação do BOM DIA, no
último dia 15.
A Plano & Plano nega as irregularidades no registro das matrículas dos imóveis e a não reconhece que faz cobrança indevida com juros ilegais. “Vários
compradores já assinaram contrato de financiamento com os
bancos, razão pela qual não entendemos as alegações dos
clientes”, diz a construtora.

