
Brasília-DF, 16 de novembro de 2017. 

 

 

Ilustríssimos Senhores Condôminos 

 

A seguir, esclareço a V. Sª e aos demais condôminos do Condomínio 

Jardim Botânico VI, os motivos que levaram os demais Condomínios do 

SHJB Etapa II, a celebrar o acordo com a TERRACAP, que foi levado a 

apreciação do Desembargador Federal Souza Prudente, para fins de 

homologação: 

 

1 - A ação judicial requerida pelos proprietários da Fazenda Taboquinha e 

pelos Condomínios do SHJB Etapa II, que foi distribuída perante a 13ª 

Vara Federal,tem como objeto, dentre outros, o pedido de declaração de 

nulidade das DECISÕES ADMINISTRATIVAS do Juiz da Vara de 

Registros Públicos, do Corregedor-Geral da Justiça do DF e do Conselho 

Especial do TJDFT, proferidas nos autos do Processo Administrativo n° 

2008.01.1.101123-5,que autorizaram o CRI 2º Ofício-DF abrir a Matrícula 

nº 157.189, para a área do SHJB Etapa II, em nome da TERRACAP. 

 

2 – As mencionadas decisões administrativas tiveram como consequência 

gerar a DUPLICIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS,em relação às 

Matrículas feitas perante o CRI 2° Ofício-DF e que são as seguintes: 

 

a) Matrícula n° 157.189, de titularidade da TERRACAP, referente à 

fazenda Papuda I; 

 

b)Matrículas nºs131.112, 22.189, 38.400, 54.604, 28.542 e outras, todas, 

registradas em nome de particulares e que se referem à fazenda 

Taboquinha. 

 

3 - As decisões administrativas emanadas de órgãos do TJDFT, quando 

ilegais, são corrigidas pela Justiça Federal, Seção DF, conforme 

estabelecem os artigos 21, inciso XIII e art. XVII, ambos da CF/88 

 

4 – Ademais, quando ingressamos com a ação, perante a 13ª Vara 

Federal, em favor dos condomínios do SHJB Etapa II questionamos, 

também, a CERTIFICAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO que 

o INCRA expediu em favor da TERRACAP, que gerou duplicidade 

com os imóveis da Fazenda Taboquinha registrados, em nomes de 

particulares, nas Matriculas n°s131.112, 22.189, 38.400, 54.604, 28.542 

e outras. 

 



5 – Portanto, quando do ajuizamento da ação perante a 13ª Vara Federal 

(Processo n° 63426.44.2016.4.01.3400), a competência foi fixada, tanto em 

razão de ser a União representante do TJDFT, nas decisões administrativas, 

por ele proferidas, bem como em razão da presença do  

INCRA,no pólo passivo da demanda. 

 

6 – Aliás, a decisão proferida pelo Desembargador Federal Souza Prudente,  

nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 6904-

75.2017.4.01.0000, da 5ª Turma do TRF-1ª Região, que determinou a 

indisponibilidade da área de terras com 1.353.771,18m², levou em conta o 

fato de o INCRA ter expedido a Certificação do Georreferenciamento da 

área da fazenda Papuda I, em favor da TERRACAP, gerando 

DUPLICIDADE com as áreas  registradas, em nome de particulares e feitas 

nas Matrículas nºs 131.112, 22.189, 38.400, 54.604, 28.542 e outras, todas, 

do CRI 2° Ofício-DF. 

 

7 - Por outro lado,  quem se coloca na posição de ser contrário ao Programa 

de Regularização Fundiária que a TERRACAP está conduzindo para o 

SHJB Etapa II, antes de tudo, deve atentarpara o disposto no artigo 23, da 

Lei Federal nº 6.766/79 , que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 

pois, ali o legislador determinou o seguinte: 

 

 

"Art. 23.  O registro do loteamento só poderá ser cancelado: 

  

I - por decisão judicial; 

 

II - a requerimento do loteador, com a anuência da Prefeitura, ou 

do Distrito Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote 

houver sido objeto de contrato; 

 

III - a requerimento conjunto do loteador e de todos os 

adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito 

Federal quando for o caso, e do Estado." 

 

8- Diante do que está disposto no artigo 23, inciso II e III, da Lei Federal n° 

6.766/79, na minha modesta visão, acredito que não há como se obter o 

cancelamento do registro do loteamento do SHJB Etapa II, objeto da 

Matrícula n° 157.189, do CRI 2º Ofício-DF, porque o Distrito Federal e a 

TERRACAP, JAMAIS, irão ANUIR com o pedido de alguma parte que 

tenha interesse em promover o cancelamento do memorial de loteamento 

do mencionado núcleo urbano, máxime por se saber que o eg. STJ, quando 

do julgamento do Processo do SHJB Etapa I, confirmou a decisão do 



TJDFT, no sentido de que a ação de demarcação não constitui impedimento 

para a regularização de loteamento irregular.  

 

9- Considerando que o registro de loteamento do SHJB Etapa II foi 

autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça do DF e pelo Conselho 

Especial do TJDFT no Exercício de Suas Funções Administrativas neste 

caso, tenho a compreensão necessária de que nenhum Magistrado de 1° 

grau, no exercício das suas funções jurisdicionais, irá contrariar o que foi 

decidido por aqueles dois órgãos públicos do TJDFT, máxime por se saber 

que nas mencionadas decisões administrativas ficou ressalvado que: Caso 

se reconheça judicialmente, por decisão transitada em julgado a 

dominialidade particular da área do SHJB Etapa II, a TERRACAP 

deverá restituir ao comprador do terreno os valores por ele pagos pelo 

imóvel, objeto da escritura de compra e venda. 

 

10 - Mas, na hipótese de existir algum profissional do Direito que esteja 

imaginando ser possível o cancelamento do registro do loteamento urbano 

denominado SHJB Etapa II, neste caso, é só manejar a competente ação 

judicial em favor de seu cliente, sendo certo que esta iniciativa processual 

deverá ser distribuída para o Juízo da Vara do Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.  

 

11 - Agora, como profissional do Direito que, há 37 anos, milito em todas 

as instâncias e Tribunais, na defesa da moradia própria e tendo em vista o 

disposto no artigo 23, incisos II e III, da Lei Federal n° 6.766/79, não 

consigo enxergar como será possível a um Magistrado de primeiro grau 

ordenar o cancelamento do registro do SHJB Etapa II, principalmente, 

quando se sabe que nas decisões do PA n° 2008.01.1.101123-5 ficou 

estabelecida a obrigação de a TERRACAP indenizar o adquirente do lote 

de terreno, caso fique comprovado, por decisão judicial transitada em 

julgado, que aquela Empresa Pública registrou área particular, como terras 

públicas de sua propriedade. 

 

12 - Aliás, devo registrar que, quando os síndicos do SHJB Etapa II 

estiveram com o eminente Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, 

em seu gabinete, para solicitar preferência na apreciação do pedido de 

TUTELA DE URGÊNCIA, aquele digno Magistrado foiclaro, ao afirmar 

que não poderia suspender o processo administrativo de regularização do 

SHJB Etapa II, porque a questão é de interesse público relevante, mas, na 

ocasião, prometeu que examinaria o pedido alternativo, referente a 

INDISPONIBILIDADE da área de 137 hectares do SHJB e assim o fez na 

sua decisão do dia 06.10.2017. 



13 - Por fim, recordo que no ano de 2008, nas assembleias gerais dos 

condomínios do SHJB Etapa II, a minha orientação foi no sentido de que os 

moradores deveriam seguir a mesma decisão dos moradores do SHJB 

Etapa I, mas, na época, fiquei vencido, porque prevaleceu a decisão 

majoritária dos condôminos, que decidiram IMPUGNAR o pedido de 

registro do loteamento urbano denominado SHJB Etapa II e o resultado é 

do conhecimento de todos. 

 

14–Esclareço, também, que quando o Presidente da República adotou a 

Medida Provisória nº 759/2016, que dispõe sobre a regularização fundiária 

urbana e rural, eu, juntamente com os síndicos do SHJB Etapa II estivemos 

reunidos, inúmeras vez, com os técnicos da Casa Civil da Presidência da 

República e com os assessores do Congresso Nacional e várias sugestões 

dos moradores foram acolhidas, com base em emendas apresentadas pelo 

Deputado IZALCI LUCAS que foram transformadas em lei, a exemplo do 

artigo 16, da Lei Federal n° 13.465/2017, que dispõe: 

 

“Art. 16.  Na Reurb-E, promovida sobre bem público, 

havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo 

particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da 

unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na forma 

estabelecida em ato do Poder Executivo titular do domínio, 

sem considerar o valor das acessões e benfeitorias do 

ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas 

acessões e benfeitorias.” 

 

15 - Este artigo 16, da Lei Federal nº 13.465/2017 foi fruto do esforço da 

comunidade do SHJB Etapa II que, juntamente com este modesto advogado 

conseguiram aprovação de uma emenda na MP N° 759/2016, que permitiu, 

por exemplo, que um lote de terreno do Condomínio Ville de Montagne, 

com área de 800,00m2, avaliado por R$398.000,00, a preço de mercado, 

fosse alienado, pela TERRACAP, pelo preço de R$156.000,00 e, ainda, 

que um lote de terreno do  Setor Habitacional Vicente Pires Etapa 3, com 

área de 414m2 fosse avaliado, para VENDA DIRETA pelo preço de 

R$75.000,00, conforme se pode verificar nos Editais expedidos por aquela 

Empresa Pública. 

 

16 - Mas, tudo isto não importa, para aqueles que são contrários ao 

programa de regularização fundiária, uma vez que acreditam que se poderá 

alcançar, no âmbito do Poder Judiciário local a anulação do registro de 

loteamento do SHJB Etapa II. 

 

 



 

17 - Faço estes registros porque, acreditoque a função do advogado não 

consiste, apenas, em litigar em Juízo, mas,também, pelo fato de que a 

Capital Federal não pode e não deve continuar coexistindo com inúmeros 

parcelamentos irregulares, uma vez que a permanência deste estado de 

informalidade, causa enormes prejuízos para os moradores que desejam 

viver num espaço urbano devidamente regularizado sob o ponto de vista 

ambiental, urbanístico e fundiário. 

 

 

Att., 

Mário Gilberto de Oliveira - OAB/DF 4.785 

 


