
 

 

 

 

 

 

 

INFORME CEJB II Nº 013.2017 – EDITAL ETAPA II. 
 

Senhores (as) Condôminos (as), 
 
Estamos encaminhando o Convite para solenidade de lançamento do Edital da Venda Direta da Etapa II. 
A solenidade será aberta ao público, hoje às 15:00h no Salão Nobre do Palácio do Buriti. 
Aqueles que comparecerem deverão se identificar na entrada. 

 
Abaixo o transcrito que estou remetendo a 
todos os nossos Condôminos.  
Chamo sua atenção para a parte em negrito 
que responde a várias indagações. 
 
Com relação aos lotes  maiores, a Terracap 
adotará uma tabela progressiva em função 
do custo do m2 da Tabela já encaminhada. 
Será calculado no Ato da assinatura do 
Contrato, quanto maior o lote menor será o 
valor do m2. 
 
A terra nua foi considerada, visto que para a 
Terracap não importa o que tenha sido 
edificado dentro do lote.  
Todas as benfeitorias foram consideradas. 
Assim que o Edital for publicado, o 
Condômino deverá procurar a Terracap para 
fazer a opção pela Compra direta com o 
prazo de até 20 anos para pagamento, caso 
opte pelo pagamento a vista, será dado um 
desconto de 25% do valor anunciado pela 
Terracap. O Condômino, de forma 
individual poderá aceitar ou não as 
condições da Terracap e optar por 
aguardar o julgamento da perícia federal, 
que está no TRF, para decisão se o 

loteamento é terra pública ou particular. Conforme a cláusula segunda do termo do Acordo Judicial: 
“CASO SE RECONHEÇA, JUDICIALMENTE, POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO A 
DOMINIALIDADE PARTICULAR DO IMÓVEL, ORA VENDIDO, A OUTORGANTE VENDEDORA SE 
COMPROMETE A RESTITUIR AO OUTORGADO COMPRADOR OS VALORES POR ELE PAGOS 
PELO IMÓVEL OBJETO DESTA ESCRITURA, NAS MESMAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TÍTULO 
AQUISITIVO”. 
No caso de V.Sas. decidirem por aguardar a finalização do Processo no TRF, alertamos que a Terracap 
adota para avaliação o preço atual de Mercado, o preço atual foi de R$ 399.000,00, se optarmos por 
esperar a finalização do processo no TRF, o preço será o da época em que for julgado o processo. Caso o 
TRF decida como sendo Terra Pública a Terracap adotará o preço de Mercado da época. No Edital 
07/2017 de 23/11/2017 a Terracap licitou 06 lotes no Jardim Botânico III, sendo que o lote 06 Cj. A da QD 
03 com área de 800,00m2, com o lance inicial de R$ 461.000,00  foi arrematado por R$ 557.000,00. 
Em anexo Relatório de esclarecimento do Dr. Mário Gilberto dirigido a todos os Condôminos da ETAPA II. 
 
Att. Dílson Gregório – Síndico CEJB II.


