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INFORME CEJB II Nº 017/2018 – RESUMO DA REUNIÃO COM A 

PRESIDÊNCIA DA TERRACAP 
 

Senhores (as) Condôminos (as), 
 
Informamos que, estivemos em reunião no dia 05/01/2018 na Terracap, com os síndicos das etapas 1 e 2 
da Região do SHJB, assistidos pelo Dr. Mário Gilberto e acompanhados por três advogados de outros 
Condomínios que se fizeram presentes. Na oportunidade destacamos os seguintes pontos: 

 
1. PRORROGAÇÃO DO EDITAL 01 - Segundo o 
Presidente, não há possibilidades de prorrogação 
do referido edital tendo em vista o termo de 
encerramento ser grafado no próprio instrumento – 
em vista disso quem não conseguiu, por qualquer 
motivo, fazer a negociação até o dia 29 de 
dezembro faz parte automaticamente do grupo dos 
remanescentes e serão assim tratados pelo CEJB II 
se apresentarem requerimento na administração do 
CEJB II solicitando expressamente a vontade da 
inclusão no grupo de remanescentes da etapa 2. 
Estudos, pela Terracap estão sendo feitos para 
verificar a possibilidade de inclusão dos que 
perderam o prazo, sem perdas de descontos etc., 
no edital dos remanescentes que deverá sair na 
segunda quinzena de janeiro/2018. 
2. Concessão de uso para venda direta – Segundo 
o presidente a concessão de uso além de garantir o 
preço do imóvel vai ser convertida em venda direta 
em até 180 dias, declarando que não precisa de lei 
para alteração do projeto por se tratar de 
competência administrativa dos ajustes nesta fase.  
3. ITBI – por existir a possibilidade de cobrança do 
valor negociado e do valor do imóvel cadastrado 
junto à Secretaria da Fazenda do DF, o Presidente 
informou, após indagação do conselheiro do CEJB 
Ítalo, que encaminhou orientação para o GDF no 
sentido de cobrar o ITBI apenas sobre o valor 
negociado com a Terracap. 
4. Cartas de crédito do GDF e da Terracap não 
podem ser usadas para venda direta – servem tão 
somente para venda através de Licitações. 
5. É possível usar o FGTS para compra direta 
desde que a CEF libere. Esta situação deverá ser 
buscada individualmente, de forma judicial ou 
através de apoio político para que seja criada uma 
lei abrangente tão somente para o caso especifico. 

 6. Requerimentos solicitando conferência da área 
do terreno tem o poder de frear o processo de 
regularização relativa àquele imóvel questionado, 
ficando postergado a venda e o processo carecerá 
de aferição. Foi informado também que o 
interessado poderá solicitar pedido de desistência 
da aferição da medida. 
7. Existe a possibilidade de composição de renda 
para quem tenha mais de 70 anos conseguindo 
com isso, manter o prazo de 240 meses para o 
financiamento. A composição de renda deve ser 
feita com pessoas com idade abaixo de 70 anos 
para que o mais novo seja considerado como 
devedor principal. 
8. Será protocolado, junto a Terracap, Termo de 
acordo elaborado pelo Dr. Mário Gilberto e os 
Síndicos, que será analisado pelo Conselho da 
Terracap.  Foi remarcada outra reunião para o dia 
17-01-2018 as 16:00h. para tratar da  assinatura do 
Acordo, cuja minuta foi entregue com o objetivo de 
atender os nossos interesses 
09. Lotes vazios e lotes comerciais serão tratados 
em segundo plano. Após fechados os lotes 
residenciais. 
10. Os lotes grafados como de “uso misto” serão 
desconsiderados em 180 dias, prevalecendo 
apenas a característica residencial. (no futuro quem 
quiser mudar a destinação deve buscar a 
tramitação legal  junto ao GDF). 
11. Está em estudo a possibilidade de pagamento à 
vista com expedição de contrato de promessa de 
compra e venda para os que ficaram na 
“Concessão de uso”. 
12. Assim 86% do nosso condomínio está 
encaminhado, restando 14% que será reduzido 
bastante com o novo Edital, que tem previsão para 
segunda quinzena de janeiro. 

 

Atenciosamente, 
Administração 
CEJB II 

 


