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Ao
Condomínio Jardim Botânico VI
Nesta

Senhor síndico,

Conforme solicitação verbal, a seguir, estou relacionando os
processos judicial e administrativo de interesse do Condomínio Jardim Botãnico VI, que
estão sendo acompanhados pelo nosso escritório de advocacia, a saber:

a) Impugnação ao Regístro do Loteamento Urbano denominado Setor
Habitacional Jardim Botânico - Etapa 11 - Processo n° 2008.01.1.101123-5, em
curso na Vara de Regístros Públicos do Distrito Federal.

Os autos deste processo, na data de 09.07.2009 encontravam conclusos para despacho,
quando, foram retirados pela Advogada, Ora. Fernanda Boaventura Ortega, para
extração de cópias e foram devolvidos à Vara no dia 17.01.2011.

No primeiro dia útil do expediente forense (dia 07.01.201 I) estive no gabinete do Juiz
de Direito da Vara de Registro Públicos, Dr. Ricardo Norio Daitoku e conversamos,
longamente, sobre a situação dos condomínios da Etapa 11 do Setor Habitacional Jardim
Botânico, onde está localizado o Condomínio Jardim Botânico VI.

O MM. Juiz demonstrou ter conhecimento profundo de toda a questão envolvendo os
condominios da Etapa 11do SH18.

Depois de longa conversa, a minha impressão que ficou é que o MM Juiz não gostaria
de proferir sentença nas impugnações oferecidas pelos proprietários de imóveis da
Fazenda Taboquinha contra o pedido de registro do loteamento da Etapa 11do SH18,
pois, deixou claro que caso houvesse interesse das partes em celebrar um acordo, ele
poderia designar uma audiência de conciliação e para tanto, bastaria que fosse feita uma
petição neste sentido. O teor desta conversa foi levada ao conhecimento da AJAB e
aguardo um pronunciamento dos sindicos, para saber se deveremos ou não tentar uma
conciliação com a TERRACAP.



b) Ação de Demareação das Fazenda Papuda e Taboquinha - Processo n° 3.526/86
- Vara do Meio Ambiente, Desem'olvimento Urbano e Fundiário do Distrito
Federal:

Este processo, desde 17.01.2011 encontra em poder do Perito Osni Morinishi Rocha,
para elaboração da pericia da demarcação que foi designado pelo Juiz.

c) Resultado da reunião do dia 22.02.2011 entre as lideranças dos condominios e o
Secretário de Habitação do Distrito Federal - ~ Nesta reunião estavam presentes o
Secretário de Habitação, Deputado Geraldo Magela, a Gerente Executiva do Grupar
Ralcilene Santiago, Diretor Técnico da TERRACAP, Dr. Luiz Antônio e representantes
da AJAB, da ÚNICA, da FACHO e da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE
VICENTE PIRES, etc.: Com relação aos interesses dos condominios do Jardim
Botânico informamos sobre as situações dos processos de Impugnação de Registro da
Etapa 11do SHJE e da Ação Demarcatória - Processo n° 3.526/86;

Na ocasião foi dito ao Secretário de Habitação que na pericia realizada no Processo n°
8100-6/2006 (Ana Paula X TERRACAP) foi constatada a duplicidade de registros numa
área de terras com 241hectares situada entre os limites das fazendas Papuda e
Taboquinha e que o registro do particular é anterior ao da TERRACAP.

Foi dito, ainda, sobre o acordo celebrado entre os Moradores da Etapa I do SHJB e a
TERRACAP que culminou com a celebração das escrituras públicas de compra e venda
dos imóveis.

Diante destas informações o Secretário de Habitação solicitou que a AJAB preparasse
uma correspondência a ser enviada à TERRACAP, informando quais são os interesses
dos condôminos para por fim aos litígios, cujo pleito poderá ser analisado pelo Governo
do Distrito Federal.

Informo a V.S' que em diversas reuniões realizadas entre minha pessoa e os sindicos da
Etapa 11do SHJB, sempre, me manifestei favorável em que se pusesse um fim nos
litigios existentes entre os proprietários das terras da fazenda Taboquinha e a
TERRACAP.

Todavia, os senhores sindicos decidiram que o assunto relacionado com eventual acordo
a ser celerado com a TERRACAP somente deveria ser ventilado depois da conclusão da
perícia técnica que está sendo realizada nos autos da Ação Demarcatória - Processo n°
3.526/86 -.

Sendo assim, a mim, não resta outra alternativa a não ser aguardar pelo desfecho da
Ação Demarcatória - Processo n° 3.526/86 - apesar que tenho reafirmado, em todos os
encontros com o senhores/senhoras síndicos que é melhor um acordo do que uma boa Il
demanda, tendo em vista que a questão envolvendo imóvel não é de fácil solução e os
pro",,'" I~=o, mo,00 ,,' "rod~ p"rn,- "Iocio",oo,.d,filli,l,=ro". J



Desse modo, caso os moradores do Condomínio Jardim Botânico VI, juntamente, com
os demais moradores do SHJB - Etapa 11tenham interesse em restabelecer o diálogo
com o GDF e a TERRACAP estou apto a redigir a correspondência mencionada pelo
Secretário de Habitação, Deputado Geraldo Mage1a.

Atenciosamente

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
OAB-DF 4.785.
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