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CARTA Nº 30/ADM/AGO/17                                          Brasília, DF, em 10 de agosto de 2017. 

 

 

 

Ilmº Sr.  Eng. Júlio Cesar 

MD. Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP  

 

Assunto: Sugestão de correção das discrepâncias entre o Projeto Urbanístico do Condomínio Solar 

de Brasília “DE FATO” existente e o Projeto Urbanístico realizado pela TERRACAP. 

 

Anexos:  A) Seis Planilhas comparativas, por Quadra do Condomínio, ressaltando as discrepâncias 

existentes entre os dois Projetos; e 

 B) Correspondência S/N da Associação dos Proprietários de Imóveis Comerciais do 

Condomínio Solar de Brasília encaminhada ao Síndico em 10 de agosto de 2017.  

 C) 61inscrição de IPTU dos lotes comerciais. 

 

  

 Prezado Eng. Júlio Cesar, 

 

 

 

 Participo a V. Sa. que recebemos do Síndico anterior, Coronel Amaral, uma cópia do 

Projeto Urbanístico executado pela TERRACAP para o Condomínio Solar de Brasília.   

 

 Fazendo uma comparação minuciosa entre o Projeto Urbanístico executado pela 

TERRACAP e o Projeto Urbanístico do Condomínio Solar de Brasília “DE FATO” existente, 

pudemos verificar que existem várias discrepâncias entre um e outro, tanto no que diz respeito aos 

lotes residências, quanto no que se refere aos lotes comerciais/institucionais. 

 

 Com o intuito de ajudar e prevenir problemas futuros, caso o projeto da TERRACAP seja 

registrado em cartório como está hoje, estamos encaminhando as planilhas em anexo, nas quais 

ressaltamos cada uma das discrepâncias existentes entre os dois projetos. 

 

 A fim de evitar demandas judiciais futuras com os condôminos caso o projeto da 

TERRACAP seja registrado de modo diferente da situação “DE FATO” existente hoje, sugerimos que 

sejam realizadas as devidas correções no projeto da TERRACAP antes de seu registro em cartório.  

 

 Desde já, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

PEDRO HUMBERTO LOBATO BENEDITO  

Síndico  
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