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laudo do perito Victor Saboya foi 
entregue ao MM. Juiz Alvaro 
Ciarlini na tarde do dia 23 de 

abril, mas antes foi vazado para a 
Terracap e para a imprensa. O 
Jornal de Brasília   publicou uma 
matéria equilibrada, apresentando 
as declarações de Antonio 
Gomes, presidente da Terracap, 
como precipitadas, o que é 
verdade. Já o Correio Braziliense 
fez estardalhaço, em coro com a 
Terracap.  
O perito apresentou o histórico da 
divisão da fazenda de acordo com 
o estudo realizado por nossos 
assistentes Sebastião Mesquita e 
Gerardo Magalhães,  mas fala, à  
p.17, de uma suposta renúncia de 
Delfino Machado de Araújo aos 
limites estabelecidos na sentença 
transitada em julgado em 1926. 
Contraditoriamente, diz, à p.9, que 
essa sentença “deve alterar todas 
as descrições anteriores que se 
opõem a ela e orientar os  

documentos que vierem depois da 
sentença”.    
O perito enfim propõe o traçado 

de uma linha divisória entre as 
fazendas favorecendo a Terracap, 
como vemos na figura. Entretanto, 
como a ação não é demarcatória, 
essa proposta é inadequada. 
Além disso, está em desacordo 
com os dados que o laudo 
apresenta. Resta-nos agora 
esperar a sentença do juiz. 

   

Nossa convenção per mit e  
animais como gat os e cachor r os. 
Os cachor r os lat em à noit e e os 
gat os ent r am nas casas dos 
vizinhos. Os donos dos bichinhos 
devem t omar cuidado par a não 
incomodar os vizinhos, mas um 
pouco de t oler ância não f az mal. 
Violência cont r a ser es indef esos 
não atesta a favor de ninguém. 

    

Os interessados em obter as 
escrituras de seus terrenos 
devem munir-se de paciência e 
preparar o bolso. O primeiro 
passo é indicar à TERRRACAP o  
cartório de sua preferência, o que    

pode ser feito pelo telefone 3342 
1624, com o Sr. Galvão. Se 
dentro de uma semana nem a 
Terracap nem o cartório se 
manifestarem, peça ao Sr. 
Ferreira, pelo telefone 3342 
1621, que seu contrato seja  
enviado ao cartório. É preciso 
insistir, pois há muitos pedidos 
de escritura e os contratos  
acumulam-se na Terracap e nos 
cartórios. Depois de se certificar 
de que a minuta de sua escritura 
chegou ao cartório, munido do 
carnê do IPTU, peça, na 
Secretaria Estadual da Fazenda, 
na 513 Norte, uma cert idão de 
quitação de débitos de t r ibutos 
imobiliários. Peça, no mesmo 
local, a guia de pagamento do 
I m posto de Transm issão de Bens 
Imóveis (ITBI), calculado em 
cerca de 2% do valor do terreno. 
Para um terreno avaliado em  
~R$71300, o ITBI custará 
R$1460. Tire também a certidão de 
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ônus reais, no cartório do 2o Ofício 
do Registro de Imóveis do 
Distrito Federal, no Edifício 
Venâncio 2000, que custa 
R$15,90 e leva uma semana para 
ficar pronta. Vá então ao cartório 
levando o recibo de pagamento 
do ITBI, a certidão de ônus, a 
certidão de quitação de tributos e 
cópias de CPF, identidade, certidão de 
casamento, ou averbação de 
divórcio ou certidão de óbito do 
cônjuge. Você assinará então sua 
escritura mas deverá esperar que 
os  representantes da Terracap 
também assinem. Telefone ao 
cartório e à Terracap pelo menos 
uma vez por semana para saber 
do andamento. Depois de obtidas 
as assinaturas da Terracap, o 
cartório irá entregar-lhe a 
escritura, que você ainda deverá 
registrar. O cartório cobrará 
cerca de R$ 658  pelo registro.  
Como a despesa é alta, é melhor 
não iniciar os procedimentos se 
você não estiver preparado para 
pagar todos esses impostos e 
taxas, pois as certidões têm um 
prazo de validade, mas saiba que 
a Terracap não pode romper o 
negócio com quem não completar 
os procedimentos para obter a 
escritura. Pelos termos do 
pré-contrato, isso só pode 
acontecer se não forem pagas 
três prestações seguidas ou seis 
alternadas.  
Voltamos a lembrar a quem tem 
mais de 30% de sua renda 
comprometida com o pagamento 
das prestações: procure o 
advogado Mário Gilberto (QL14, 
conj.2, casa 9, tel. 32482245, 
fax32480424,zazah065@terra.com.br) 
para solicitar o aumento do prazo 
de financiamento, o que pode 
reduzir o valor da prestação à 
metade. 

    

Quem apr ecia e desej a 
apr ender a ar t e do bor dado 
em linha poder á apr oveit ar as 
aulas da pr of essor a I r andina, 
minist r adas aos sábados, de 
15 às 17h, por módicos 
R$45,00 por mês, na casa 
101. I nf or me-se pelo t elef one 
3427 2606. 

   

O motorista do caminhão da 
companhia de limpeza, apesar 
de admoestado pelos 
porteiros, já forçou passagem 
pela guarita da av. Comercial, 
deixando marcas no teto. Muito 
mais grave, porém, foi 
manobrar mal e danificar o 
muro e calçada da sra. Heloísa 
Kascinski, da casa 3. A foto ao 
lado registra a imagem do 
estrago, mas até agora não há 
providências da companhia .

    
O administ rador da RAXXVII, 
Fábio Barcellos, enviou-nos carta 
informando o andamento das 
ações reclamadas pelos 
moradores dos condomínios.  
Ele avisa que o posto policial será 
instalado ainda este mês e que 
foi solicitada uma ronda policial à 
17a CPMind.  
Quanto ao posto de saúde, escola 
e creche, existe o problema de só 
poderem funcionar em áreas 
regularizadas, mas há esforços 
para alugar um imóvel para o 
posto de saúde.  
Fábio Barcellos enviou ofício ao 
órgão competente para a 
const rução de balão na ent rada 
do condomínio. O proj eto do 
estacionamento para o comércio 
foi enviado à Secretaria de Obras.  
O proj eto de galeria de águas 
pluviais j á está na Novacap, 
aguardando autorização da 
Terracap.  
Como o recapeamento do asfalto 
depende de orçamento prévio, 
está sendo feita uma operação 
tapa-buraco de emergência. O 
BRB está estudando a instalação 
de uma agência e o  proj eto de 
coleta selet iva de lixo está sendo 
finalizado.  
Agradecemos a carta e esperamos 
que o sr. Fábio cont inue a 
empenhar-se para conseguir a 
implantação de melhorias para 
nossa região. 

    

Editoras: Elisabete de 
Almeida, c.8, 34273126 e 
Solange Maria dos Reis, 
c.29, 34272577. 
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