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COMUNICADO 

 

Brasília, 19 de junho de 2020. 

 

Aos moradores do Condomínio Quintas do Sol 

 

Ref.: Sentença publicada em 16.06.2020, nos autos nº 0021211-64. 

 

Senhores, 

 

Em consonância com o compromisso desta assessoria jurídica de mantê-los 

sempre informados a respeito das ações e jurisprudências do TJDFT, cumpre 

comunica-los acerca do último posicionamento adotado pelo d. Juízo da Vara de 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do processo 

nº 0021211-64.2016, movido por um morador do Condomínio Quintas do Sol, por meio 

de seu advogado. 

A ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que é imprescindível 

para a confirmação da prescrição aquisitiva a existência de matrícula 

individualizada, a qual apenas é criada com a regularização do parcelamento.  

Ademais, o d. Juízo consignou a aplicação do princípio da unitariedade, que 

exige que o imóvel deve possuir descrição registral que o torne único, inconfundível, 

localizável, determinável, identificável, afastando, assim, a sobreposição e incerteza 

de identificação e localização exata. Ainda, o eventual desmembramento da 

matrícula por decisão judicial acarretaria desrespeito à Lei nº 6.766/79, que exige a 

prévia aprovação do projeto do loteamento pela autoridade pública competente, 

com o exame e controle quanto ao atendimento do projeto de parcelamento às 

exigências urbanísticas definidas na lei distrital, segundo preceito constitucional 

expresso assinalado no art. 182, da Constituição. 

O julgamento em análise representa forte corrente que vem sendo adotada 

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em demandas de usucapião sobre lote 

irregular, ainda que existam posicionamentos contrários, como já informado.  

Destarte, ressaltamos que permanecemos acompanhando e buscando as 

melhores soluções jurídicas para todos os processos em que é parte o Condomínio 

Quintas do Sol, bem como estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

 

 Cordialmente, 

Lecir Luz e Wilson Sahade Advogados 

 

 

Wilson Sampaio Sahade Filho   Marcella de Pinho P. Borges Ramos 

            OAB/DF 22.399            OAB/DF 33.574 


