
                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

INFORME CEJB II Nº 011.2017 - REUNIÃO DOS SÍNDICOS DA ETAPA II 

COM A DIRETORIA DA TERRACAP - REGULARIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS 
 

Senhores (as) Condôminos (as), 

 

SOLICITAMOS QUE LEIAM COM ATENÇÃO 

 

Informamos que a TERRACAP-Agência Imobiliária do Distrito Federal, convocou todos 

os Síndicos para uma reunião no dia 18/09/2017 às 10:00 horas. 

Estiveram presentes o Dr. Mário Gilberto, nosso advogado, Sr. Claudemir Pitta, Presidente da 

AJAB e todos os Síndicos dos Condomínios da ETAPA II, tendo como pauta o processo de 

regularização da Etapa II. 

Inicialmente o Diretor técnico da TERRACAP, Sr. Carlos Leal, aventou a necessidade de 

autorização para o levantamento de toda a infraestrutura existente em cada Condomínio, 

visando os cálculos de precificação dos lotes considerando o valor atual de mercado, 

descontado as benfeitorias (a partir desse levantamento) e a valorização que os Condomínios 

trouxeram para a nossa Região. Esse levantamento faz parte do processo de regularização e 

em vista disso, todos os Síndicos, com o apoio do Dr. Mário Gilberto concordaram, desde que 

com base em um Cronograma preestabelecido entre as partes. 

Da mesma forma a Diretoria da TERRACAP, sugeriu realizar uma reunião com todos os 

Condôminos da Etapa II que foi agendada para o dia 26 deste mês a ser realizada na Área de 

Lazer do CEJB (Condomínio Estância Jardim Botânico) com início às 19;OO horas, 

exclusivamente, para esclarecimentos de dúvidas dos Condôminos, para a qual estamos 

contando com a presença maciça de todos os nossos Condôminos que terão a oportunidade de 

esclarecerem suas dúvidas e preocupações, diretamente com o Diretor técnico da TERRACAP. 

Ressaltamos a conduta e disponibilidade dos diretores da TERRACAP em decidir 

negociar a regularização dos lotes de comum acordo com todos os envolvidos ou seja, 

TERRACAP e detentores da posse dos lotes. 

Ressaltamos ainda, que tal fato não elimina as nossas AÇÕES JURÍDICAS que 

envolvem a Ação demarcatória e a impugnação do Registro administrativo que a TERRACAP 

conseguiu junto a Justiça do Distrito Federal a qual está na Justiça Federal e acreditamos 

que no máximo dentro de 25 dias teremos a decisão final, esperançosos que seja em nosso 

favor. 

No aguardo dos acontecimentos, nossa decisão foi de caminharmos, juntamente com a 

comunidade condominial, no processo de Regularização com as etapas de levantamento da 

Infraestrutura, Cadastramento, Discussão de preços, Assinatura de Contrato e emissão de 

Escritura, independente da Ação judicial ser favorável ou não aos Condôminos de modo que 

tudo fique pronto para o momento certo e também não corrermos o risco de sermos  



                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

atropelados por decisão judicial-administrativa da Justiça do Distrito Federal, determinando 

à Terracap fazer de ofício estes e outros atos, tal como fez no Condomínio Ville de 

Montaigne. 

Não vamos nos desesperar, pois a situação dos Condomínios que fazem parte da Etapa 

II é muito diferente dos demais Condomínios e, portanto, temos uma situação juridicamente 

mais favorável em relação aos demais Condomínios. 

Não vamos abrir mão da judicialização com vistas em ressarcimentos futuros. 

Solicitamos a presença de todos nessa Reunião, pois necessitamos aclarar a questão do 

pagamento do ITBI,  quando fecharmos os pagamentos das parcelas, não permitindo 

cobrança desse Imposto em cima de qualquer valor que não seja o valor da terra nua 

considerando, inclusive, as benfeitorias e valorização, cuja diferença de valores passam de R$ 

10.000,00 por escritura. 

Aos Condôminos da Etapa II caberá condicionar o Cadastramento para depois do 

julgamento por parte do Excelentíssimo Sr. Desembargador Sousa Prudente sobre a 

impugnação do Registro administrativo da TERRACAP, que acreditamos, com FÉ em Deus, que 

a Justiça estará a nosso favor. 

Observações: (Mérito do Dr. Mário Gilberto, confirmados pelo Diretor técnico) 

A – O Condômino que possuir outras propriedades residenciais no Distrito Federal, poderá 

participar da compra de seu imóvel em condições de igualdade com os demais Condôminos. Foi 

retirado do Edital, a ser publicado,  a proibição de que quem possuísse outro Imóvel no DF não 

poderia ser beneficiado com a venda direta. 

B - Proprietários de lotes vagos (não edificados) também poderão participar da venda direta 

em condições de igualdade com os demais Condôminos. 

 
CONTAMOS COM A COMUNIDADE NESTA HORA DE DECISÃO, POIS ISOLADOS NÃO SOMOS 

NADA, MAS UNIDOS SOMOS TUDO!!! 

 

 

                                           DILSON GREGÓRIO – SÍNDICO CEJB II 

 

 

 LOCAL DA REUNIÃO: CEJB–CONDOMÍNIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO 

 NA ÁREA DE LAZER COM ENTRADA PELO PORTÃO QUE FICA NA AVENIDA DOM BOSCO EM 

FRENTE AO SUPERMERCADO BELLAVIA. 

DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017  -  HORÁRIO: 19:00 HORAS. 

ESTARÁ PRESENTE A DIRETORIA TÉCNICA DA TERRACAP. 

CONDÔMINO, A SUA PRESENÇA É DE SUMA IMPORTÂNCIA, POIS É ATRAVÉS DELA QUE 

IREMOS MOSTRAR A NOSSA FÔRÇA, O SÍNDICO ISOLADO NÃO REPRESENTA NADA. 


