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Regularização em risco?

Audiência Pública sobre empreendimento 
Quinhão 16 tem nova data marcada
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Ação de impugnação do 
edital pode colocar a 

regularização em risco?
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Com 98% de adesão para a 
venda direta, muitos condô-
minos que inclusive já paga-

ram ou estão pagando por seus lotes, 
estão preocupados com O processo 
0709593-59.2018.8.07.0018, movi-
do pela Associação dos Condomínios 
do Loteamento Solar de Brasília, re-
presentando, segundo seu presiden-
te, aproximadamente 100 associados 
onde pede a anulação do edital de 
regularização por completo e a sus-
pensão da matrícula da poligonal do 
condomínio (para correção). Segundo 
o advogado do Solar de Brasília, Dr. 
Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, 
o juiz mandou a Associação autora 
emendar a petição inicial para ade-
quar o pedido e especificar os lotes 
que estariam em terras particulares e 
que teriam sido objeto de venda direta 
pela Terracap, além de ter que com-
provar a sua legitimidade para postu-
lar em juízo. 

 Na avaliação do advogado, ao so-
licitar a nulidade do edital como um 
todo, é onde está o risco em se colocar 
por água abaixo o processo de regu-
larização de todo o condomínio, pois 
o pedido da Associação não se limita 
à declaração de nulidade das vendas 
dos lotes que estariam em terras parti-
culares, mas pede a nulidade de todo 
o edital. O advogado destacou que até 
o presente momento o Condomínio 
não foi incluído como parte no pro-
cesso. A comunidade dos moradores 
do Condomínio Solar de Brasília, que 
por tanto tempo aguardou a regulari-
zação do seu direito de propriedade, 

Sempre ouvimos comentários de pro-
prietários sobre o “medo” de alugar 
a sua casa ou apartamento. Alguns 

assumem os altos custos das taxas de Con-
domínio, IPTU, e de manutenção, preferindo 
manter o imóvel fechado, para evitar os ris-
cos de “maus inquilinos”, que não cuidam do 
imóvel.  Portanto, todos os procedimentos de 
locação e cuidados com o imóvel devem ser 
realizados, através de um cadastro criterioso 
do locatário e da vistoria sistemática do imó-
vel com fotos, vídeos, descrição das suas ca-
racterísticas, e funcionalidade das instalações. 
Uma boa administradora de imóveis deve 
cuidar do imóvel desde a fase da captação 
de interessados, quando deve sempre acom-
panhar os clientes, pessoalmente, através de 
um corretor. O escritório imobiliário locali-
zado na mesma região do imóvel favorece a 
assistência prestada pela administradora, até o 
encerramento do contrato de locação ou reno-
vação, assegurando as regras de gestão e de 
garantias locatícias em prol da segurança dos 
locadores. No caso de administração do imó-
vel por imobiliárias é importante observar se 
possuem consultoria jurídica, e se estão devi-
damente habilitadas, com a certidão de regu-
laridade ativa, disponível no site do CRECI 
– www.crecidf.gov.br.
 É fundamental que a imobiliária possua 
equipe de manutenção para casos de emer-
gência com o imóvel. Outras ações essenciais 
da administradora são as transferências das 
contas de água, luz e gás, para o nome dos 
locatários, bem como a contratação de seguro 
contra incêndio, dentre outras. A escolha da 
Imobiliária responsável pela intermediação 
e pelos processos de locação é de suma im-
portância, tanto quanto a seleção de um bom 
inquilino, o que faz toda diferença para o su-
cesso da locação e tranquilidade do locador.

Arquiteta e Urbanista com experiência no 
mercado da Flórida – EUA, formada pela 

UnB, Pós-graduada em Gestão de Negócios 
de Incorporação e Construção Imobiliária 

pela FGV.  Diretora da IMOBILIÁRIA KARLA 
TERROSO IMÓVEIS. Especializada na Região 

do Jardim Botânico, há mais de 15 anos.

Dicas de Administração 
de Imóveis

Com
Karla Terroso

Desafios da locação 
de imóveis

deve acompanhar atenta cada passo 
dessa associação e deste processo, 
que pode colocar em risco a tão so-
nhada regularização.

 O Juiz Carlos Frederico Maroja, 
em seu despacho mais recente de 16 
de outubro, solicitou a comprovação 
da autorização em assembleia, convo-
cada para que a Associação entrasse 
com o processo e considerou que “a 
pretensão deduzida nos autos impac-
ta sobre a expectativa de direitos de 
toda a comunidade da região a ser re-
gularizada, posto que persegue a pa-
ralisação de todo o procedimento de 
uma regularização que é ansiada por 
boa parte dos ocupantes”, conforme 
trecho do último despacho disponível 
no site do TJDFT. 

 O Jornal Solar de Brasília tentou 
entrar em contato com a Associação 
pelos canais institucionais, porém, o 
link do site estava desativado, no Fa-
cebook a mensagem enviada à pági-
na, não foi respondida até a conclusão 
desta edição, na página “solarclassi-
ficados.maisclientes.net.br” também 
não havia telefones para contato, in-
formações e novidades seriam apenas 
para membros de uma “Lista VIP”. 
Por fim, por meio do aplicativo What-
sapp que foi possível ter acesso ao 
telefone do Presidente da Associação, 
o Sr. Paulo Roberto Pereira da Silva. 
Durante a entrevista o presidente in-
formou que a página de classificados 
não pertence à Associação, apesar de 
sua logomarca estar visível na aba do 
navegador no site. 



Entrevista com o Sr. Paulo Roberto Pereira 
da Silva – Presidente da Associação dos 

Condomínios do Loteamento Solar de Brasília
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Segundo o Sr. Paulo Roberto, a 
Associação existe desde 1994, 
passando por dois períodos de 

dormência, um em 2004 e outro de 
2007 até fevereiro de 2018, quando 
foi reativada, segundo ele por relatos 
de moradores que sentiam falta de in-
formações prestadas pela administra-
ção do condomínio. “Durante a gestão 
da Helen por falta de transparência, 
a associação voltou e conseguimos 
tirá-la, entrou a Leda e a gente ficou 
tranquilo (...) adormecemos nova-
mente até 2007, e agora ressurgiu de 
novo (sic) e o pessoal tá falando agora 
que somos contra a regularização (...)
Foi criado o grupo de whatsapp para 
isso e o grupo não é da Associação, 
tem associados, teve muito pedido de 
prorrogação de prazo entre outros, te-
mos um grupo da Associação, mas só 
para associados” afirma o Sr. Paulo 
Roberto. Ele informou também que as 
ações são apenas para associados.

 A Associação ao afirmar que parte 
da Quadra I seria particular (65 lotes, 
sendo 12 de associados), foi solicitada 
pelo Juiz Carlos Maroja a comprovar 
por meio de um estudo de georreferen-
ciamento com laudo técnico realizado 
por dois topógrafos, onde a Associa-
ção utilizou como base, o Memorial 
Descritivo da Terracap nº 52/2011, 
disponível para consulta no cartório 
da Vara do Meio Ambiente, em dois 
documentos intitulados: ANEXO III 
- Sistema de Referência Geocêntrico 
para as Américas (SIRGAS2000) e 
ANEXO IV - Mapa da Situação Fun-
diária do Distrito Federal – Terracap. 

 Quando questionado se houve ten-
tativa prévia de diálogo com a admi-

nistração e demais condôminos sobre 
os motivos de se entrar com o proces-
so de impugnação e se a Associação 
havia mostrado à administração os 
estudos de georreferenciamento que 
indicam a área que seria particular, o 
Presidente Paulo Roberto afirmou que 
discutiu o tema com seus associados, 
mas não procurou a administração, 
pois é visto como inimigo “Nos trata 
depreciando a gente... nos trata amea-
çando a gente (referindo-se ao edital 
de convocação da 36ª AGE), só que 
a gente tá fazendo a coisa certa, o es-
tatuto da Associação, obriga a defen-
der os condôminos, estamos entrando 
contra a Terracap para esclarecimen-
tos, vamos consertar esse imbróglio 
aí? E o condomínio não tem nada ver 
com isso, são dados da Terracap. (...) 
Mas pode paralisar o processo? Pode, 
infelizmente pode sim” afirma Paulo 
Roberto.

 Ainda sobre o trato com a Admi-
nistração, Paulo relata que desde o co-
meço do ano, foram 37 informativos, 

“atacando” a Associação. Sobre a No-
tificação Extrajudicial recebida em 19 
de março, onde informou ao Oficial 
de Justiça não ser o Presidente e des-
conhecer tal Associação, explicou que 
o nome da Associação estava errado, 
apesar de estar relacionado ao condo-
mínio Solar de Brasília. “O que acon-
teceu foi o seguinte, eles colocaram o 
nome da Associação errado, e falei ao 
oficial que desconheço a Associação e 
não sou Presidente dela, (...) tinha So-
lar de Brasília, mas loteamento não, 
não dizia um bando de troço (referin-
do-se ao nome da Associação), fui ao 
cartório e me falaram pra ficar quieto” 
explica. Residente da Quadra I, ao ser 
questionado sobre a situação do seu 
lote, informou que aproximadamente 
27m² do terreno estariam em área par-
ticular e que caso seja comprovado, 
solicitará abatimento no valor do ter-
reno. “só não paguei ainda por causa 
dessa faixa aí, o resto a Terracap diz 
que é dela, é uma briga judicial, o Juiz 
provavelmente vai pedir perícia, mas 
é um mal necessário” conclui. 

Mas pode paralisar o processo? 
Pode, infelizmente pode sim 

afirma Paulo Roberto.
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Audiência 
Pública sobre 

empreendimento 
Quinhão 16 

tem nova data 
marcada

Após o cancelamento do 
que viria a ser a 2ª Au-
diência Pública sobre 

o projeto de parcelamento do 
Quinhão 16 da fazenda Tabo-
quinha, que prevê a construção 
de Condomínios de prédios, 
áreas comerciais, praça e vias 
interligando o empreendimen-
to aos Condomínios limítro-
fes; foi remarcada para o dia 
14/11/2018 às 19 horas, no 
Brasília Imperial Hotel e Even-
tos – SHS quadra 3 bloco H. De 
acordo com os estudos dispo-
nibilizados no site do Instituo 
Brasília Ambiental www.ibram.
df.gov.br, o empreendimento 
prevê vias internas, equipa-
mentos públicos, parque urba-
no e a criação de conectores 
verdes que ladeiam as áreas 
parceladas e criam um cintu-
rão verde no entorno de cada 
área. Porém, nos relatórios de 
impacto ambientais, estão re-
gistrados os riscos de erosão, 
contaminação de nascentes e 
do ar, durante a fase de cons-
trução do empreendimento. 

Conforme Informativo nº 76, 
publicado em 08/10/18, foi 
convocada para o próximo dia 

12 de novembro, a 36ª AGE do Solar de 
Brasília, no salão de festas Orpheum, a 
partir das 19h30. A Assembleia terá em 
sua pauta assuntos de suma importância 
e de interesse de todos os condôminos, 
uma vez que serão esclarecidas ques-
tões como a ação de impugnação do 
edital de Venda Direta da TERRACAP, 
e também sobre o Decreto 39.330/18 
que regulamenta os cercamentos e por-
tarias do Condomínio.  Os moradores 
também terão a oportunidade de votar 
se autorizam que o Síndico do Solar de 
Brasília, possa tomar as providências 
judiciais cabíveis no sentido de resguar-
dar os moradores contra os responsáveis 
por eventuais prejuízos à coletividade 
dos condôminos, decorrentes de quais-
quer tentativas de inviabilização do pro-
cesso de regularização do Condomínio. 
Sobre o Decreto de regulamentação dos 
cercamentos, é necessário ter pelo me-
nos, 50% + 1 de votos favoráveis dos 

condôminos proprietários de lotes, para 
que o Síndico possa encaminhar à SE-
GETH os documentos necessários, so-
licitando a autorização do cercamento e 
controles de acesso, além da “Lista de 
Adesão” assinada pelos moradores. 

Os demais itens da pauta a serem apre-
ciadas serão sobre a aprovação da Ata 
da AGE 01/2018, o Relatório sobre o 
andamento do Plano de Investimento 
anual-2018/19, apresentação e votação 
de proposta para a substituição da ilu-
minação das ruas e avenidas do Condo-
mínio por lâmpadas de LED, votação 
para eleição da Comissão Diretora do 
Processo Eleitoral, esclarecimentos so-
bre habite-se e escrituras, discussão e 
votação das propostas encaminhadas ao 
Síndico pelos condôminos, conforme 
informativo nº 76. As sugestões conti-
das na pauta da Assembleia foram rece-
bidas até o dia 13 de outubro de 2018. 
As sugestões que constarem do Edital 
de Convocação, só serão apreciadas e 
votadas na AGE se os autores estiverem 
presentes para defendê-las.  

Aviso da 36ª Assembleia 
Geral Extraordinária


