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ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA que faz IVAN
ALVES CORREA ,na forma abaixo:

SAIBAM quantos esta pública escritura declaratória
virem, que aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e um (10/12/2001) nesta
cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, em cartório perante mim,
GERALDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Escrevente autorizado, compareceu como Outorgante
Declarante IVAN ALVES CORRÊA, brasileiro, casado, aposentado CI nO092629-SSP/DF e
CPF nO010536207-72, residente e domiciliado nesta capital. O presente reconhecido como o
próprio por mim, escrevente autorizado e de cuja capacidade jurídica, dou fé. E, pelo
Outorgante Declarante, me foi dito que por Escritura de Formalização de Transferência de
Domínio e de Incorporação de Imóvel para Integralização de Capital Social, lavrada as folhas
n.o 04/06 do livro 0-75, do 3° Oficio de Notas Local datada de 12/05/1976, objeto do registro
n.o R2/1121, re-ratificada por averbação n° 20/1.121, conforme escritura de compra e venda
em 06/10/75, objeto do registro R-1/1.121 de 159Ha. para 161 Há. 45a.-00 ca. do Cartório do
2° Ofício de Registro de Imóveis desta Capital originou-se' o empreendimento rural
denominado CONDOMINIO QUINTAS DO SOL desmembrado do Quinhão n° 15: lugar
chamado "CABECEIRA DO MATO GRANDE" dentro da FAZENDA TABOQUINHA, Distrito
Federal, tendo como transmitente o declarante Ivan Alves Corrêa e como adquirente a IAC
Indústria de Artefatos de Cimento S/A; que o empreendimento Quintas do Sol foi subdividido
em onze (11) glebas de terras, sobre as quais foi constituído legalmente em abril de 1990 a

.figura jurídica dei respectivo Condomínio que assim se caracterizam: gleba de terras n.o 1, com
'07h 88a OOca é objeto da matricula imobiliária n.o 15.741; gleba n° 2, com 9ha 43a 20ca é
objeto da matricula imobiliária no 22.922; gleba n.o 3.1 com 05ha 54a OOca. é objeto da
matricula imobiliária no 10.777; gleba n.o 3.2 com 8ha .78a OOca é objeto da matricula
imobiliária n.o 10.782; gleba n.o 3.3, com 06ha 26a 40ca é objeto da matricula imobiliária n.o
10.783; gleba n.o 3.4 com 04ha 48a 00 ca é objeto da matricula imobiliária no 10.781; gleba n.o
4 com 09ha 97a 50ca é objeto da matricula imobiliária n.o 10.780; gleba n.o 05, com 11ha 95a
60ca é objeto da matricula imobiliária n.o 10.779; gleba n.o 07, com 07há. 26a 82ca é objeto da
matricula imobiliária n.o 13.049 gleba n° 09, com 14ha 45a OOca é objeto da matrícula
imobiliária n.O 16.003 gleba n.o 10, com 09há 43a 20 ca é objeto da matricula imobiliária n.o
22.922; que a gleba n.o 1 acima referida é formada por cinqüenta e oito (58) lotes de 1/58
(um/cinqüenta e oito avos). Que os lotes com área igualou superior a mil metros quadrados
(1000m2) foram escriturados com 1/58 avos e os lotes com área inferior a mil metros
quadrados (1000m2) foram escriturados com 0.8/58 avos, de acordo com R.32/15741, 0.86/58
AVOS, pela IAC. Indústria de Artefatos de Cimento S/A, conforme R43/15741, isto para
exemplificar; entretanto, a soma dessas frações não poderá u+trapassar a 58/58 avos; destarte,
permite-se escriturar as frações de terrenos, até o limite de 58/58 avos, já vendidos através de
documento particular. Declarou mais o Outorgante, que as escrituras públicas e anteriormente
outorgadas a diversos adquirentes de lotes de terrenos do Condomínio Quintas do Sol,
sofreram ação de embargo, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até a
regularização jurídica do empreendimento, não tendo, entretanto, perdido suas validades, visto
que não foram anuladas judicialmente; que, conforme R1/22.922 em 26/03/1982, IAC Industria
de Artefatos de Cimento S/A transferiu toda a Gleba 2 para o Outorgante declarante com área
total de 94.320m2, sendo que desta gleba foram lavradas 10 escrituras relativas a uma área
de 36.679m2. Que, foram transferidos ao declarante todos os lotes remanescentes e não
escriturados situados em todas as demais glebas, que passaram a lhe pertencer em mansa e
pacífica posse, excetuando-se os lotes da Gleba 05. Que, para acerto de diversas pendências
com adquirentes e a melhor adequação ao meio ambiente, aprovados pelo condomínio
conforme documento em anexo que fica fazendo parte desta escritura, foram remanejados
para o final da gleba n02,5(cinco) lotes de terrenos em respeito a área de preservação
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ambienta!. Os lotes com parte plana e parte íngreme, que não foram escriturados, só
. receberão escrituras das áreas úteis (a parte ingrime integra a área verde privativa de cada
lote) que deverão ser calculadas pelo Condomínio Quintas do Sol, conforme mapa atualizado
que fica fazendo parte integrante desta escritura declaratória, devidamente rubricado pelo
incorporador e empreendedor, ressalvadas as buscas, pesquisas ou retificações necessárias
em andamento para esclarecimento da legitimidade da propriedade dos lotes 3/2-A-24, 2/87 e
2/89. As áreas comerciais devem estar voltadas para via de circulação externa as quais são
em número de 04(quatro) unidades e estão localizadas na Gleba 04/0 - 1(uma) unidade,
Gleba 09/0 lotes 13 e 14 - 2(duas) Unidades, e Gleba 05 lote 20 - 1(uma) Unidade. Que fica
expressamente proibida a criação de novos lotes nos espaços disponíveis dentro do
Condomínio Quintas do Sol, os quais são em número de 692 (seiscentos e noventa e dois).
Que as glebas registradas com número definido de frações são escrituradas em unidades,
exemplo: Gleba 4- 1/133 avos", sendo que nas glebas registradas com área total em metros
quadrados (m2) as unidades são expressas também em metros quadrados (m2) exemplo:
"Gleba 2-600/94.320m2". Que, pela presente escritura e na melhor forma de direito, o ora
declarante, confere procuração à AMOSOL • Associação dos Proprietário e Moradores
do Condomínio Quintas do Sol, com sede nesta Capital, inscrito no CNP~/MF nO
04.583.074/0001-59, na pessoa de seu respectivo Presidente eleito, com poderes para
outorga da escritura pública a todo o condômino que detiver a posse precária através de
Instrumento Particular, de compra e venda ou de Cessão de Direitos tendo com origem o

1
i declarante, a IAC ou a PANRURAL, reconhecidas as firmas dos cedentes em Cartório ou
Procuração por instrumento público com os poderes bastantes e necessários para a respectiva
regularização da fração ou frações adquiridas, devidamente· cientificadose anotados nos
registros do Condomínio, com especiais poderes para: "representá-Io junto ao Governo do
Distrito Federal e seus departamentos e secretarias, Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP, em Juízo ou fora dele, Serviços Notariais e de Registros em Geral e demais
repartições publicas, autárquicas e administrativas em geral e quaisquer pessoas físicas ou
jurídicas, no processo de regularização do empreendimento CONDOMINIO QUINTAS DO
SOL, e para requerer e declarar e assinar o que for necessário, inclusive as competentes
escrituras ou contratos com as clausulas e condições do estilo, retificar e ratificar quaisquer
atos praticados relativamente ao Condomínio, cumprir exigências, cancelar pactos de
retrovendas concordar, discordar, transigir, usar dos poderes ad judicia, praticando, enfim,
todos e quaisquer atos necessários ao fim deste mandato, inclusive substabelecer". Que
independente da procuração outorgada e sem prejuízo da mesma, o declarante se
compromete ainda, por si seus herdeiros e sucessores, a assinar todos os documentos
necessários para a regularização do empreendimento, escrituras ou contratos, quitações,
extinção de retrovendas e outras avenças, documentos esses junto a Cartórios, Governo do
Distrito Federal, em Juízo ou fora dele. Que a presente escritura declaratória, outorgada pelo
Declarante em caráter irrevogável e irretratável, obriga a si, s'eus herdeiros e sucessores. Que
o declarante, após a realização e venda do condomínio, casou em 1986, com a Ora. DALlDE
BARBOSA ALVES CORRÉA, brasileira, advogada, OAB/DF 7609 e CIC n° 186.881.521-87,
pelo regime do comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residente e domiciliada
nesta capital. Dessa forma e apenas para cumprir exigência legal quanto a autorização para
celebrar escritura publica, por ambos os cônjuges, comparece a este ato a Ora. DALlDE
BARBOSA ALVES CORRÉA, acima qualificada, tão somente para conferir os poderes
necessários à efetivação das escrituras de compra e venda aos respectivos condôminos, se
for o caso, quando da regularização do condomínio, eximindo-se a mesma, todavia, de
quaisquer responsabilidades quanto ao parcelamento das terras. Que, correrão por conta
única e exclusiva do Condomínio todas as despesas de implantações de vias de circulações

I internas, inclusive a via de acesso aos lotes remaneJados para o final da Gleba 02, bem como
todos os tributos Federais, Estaduais, Municipais e ou distritais. Ficam extintos os débitos de
condomínio relativamente a desconstituição dos lotes 4/A-3 e 4/B-24. A via de circulação
interna ao fínal da gleba 3/4 não poderá ser alterada de forma que prejudique o lote 3/4/E-2. O
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empreendimento foi concebido, escriturado e registrado de forma a permitir que cada Gleba
constitua seu próprio condominio. Descrição do quinhão nO15, conforme Memorial Descritivo
constante da inscrição nO7727, fls. 65, livro 3-J, feita no 2° Ofício do Registro de Imóveis local,
e cujo quinhão foram desmembrados as onze (11) glebas de terras que formam o
CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, objeto da presente escritura pública declaratória:
CARACTERíSTICOS E CONFRONTAÇÕES - "Começa no marco de pedra cravado na beira
do carrego Mato Grande, confrontando com Baltasar Alves; subindo a cultura, até a beira do
campo, com o rumo de 35° so-274 metros; deste, à direita com rumo de 15° NE 1.091 metros
até o marco cravado na cabeceira da grota afluente do córrego Taboca: deste, descendo até
sua barra com o córrego Taboca; daí, subindo pelo córrego até o marco cravado na divisa com
o Quinhão n° 17; deste., à esquerda até o marco cravado à beira da estrada, onde está
cravado um marco; deste, subindo a estrada até o mata-burro no vala com 1.013 metros;
deste, subindo o vala até a cabeceira do córrego Mato Grande com uma linha intermediária
onde está cravado um marco de pedra; deste ponto, descendo dito córrego, até o marco onde
tiveram começo as divisas". Fica aqui arquivada a guia de custas nO04899, paga no valor de
R$ 380,41. Dá-se à presente, para fins fiscais, o valor de R$ 1.384.000,00 (um milhão,
trezentos e oitenta e quatro mil reais). E, de como assim o disse(ram), do que doI,! fé, me
pediu{ram) e Ihe{s) lavrei a presente, que feita e achada conforme, outorgou{rarn),
aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu, GERALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA,
ESCREV NTE, a lavrei, li e encerro colhendo a(s) assinatura(s). Eu, MAURíCIO GOMES DE

; LEMl abelião, a subscrevo. (a.a.) MAURíCIO GOMES DE LEMOS, IVAN ALVESI _

CO , D E" BARBOSA ALVES CORREA. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu,
subscrevo, dou fé e assino em público e raso. GAGC

@-
EM TESTEMUNHO (~) DA VERDADE


