
O sonho em ter a escritura de seus imóveis em mãos 
agora é uma realidade para os moradores do Vi-
vendas Friburgo, no Grande Colorado, primeiro 

condomínio da região a ser regularizado. Em evento car-
regado de emoção, no dia 25 de novembro, a Urbanizado-
ra Paranoazinho (UPSA) realizou a entrega das escrituras 
às primeiras famílias. Foi um momento marcante para 
moradores e todos os envolvidos no processo, já que re-
presentou uma vitória, após muito trabalho para superar 
a irregularidade. A expectativa é de que até o fim do ano 
cada uma das 234 famílias do condomínio receba sua do-
cumentação.

O Friburgo foi registrado no Cartório de Registro de Imó-
veis de Sobradinho, com matrículas individualizadas 
para cada lote, o que permitiu à UPSA entregar as escri-
turas por meio da transferência de propriedade definitiva 
ao seu respectivo morador.

Para o diretor presidente da UPSA, Ricardo Birmann, o Vi-
vendas Friburgo entrou para a história do Distrito Federal 
por ser o primeiro condomínio de classe média, em área de 
interesse específico (ARINE), a chegar às escrituras, desde 
2007. “Esses moradores vão ter não apenas a propriedade 
definitiva, mas o pleno enquadramento legal de seus lo-
tes. Quando se fala em condomínios irregulares do Grande 
Colorado, não se inclui mais o Vivendas Friburgo”, come-
morou Birmann.

O clima de vitória e emoção era nítido entre os mora-
dores. Funcionário público aposentado, Francisco Do-
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mingos, 77 anos, não conteve as lágrimas ao receber a 
escritura do imóvel em que reside há 17 anos.  “Não te-
nho palavras para expressar a minha grande felicidade. 
Depois de tanto tempo sendo visto como invasor, ter a 
escritura em mãos é a realização de um sonho. Agora 
posso dizer: essa casa aqui é minha, comprei, paguei e 
está escriturada na forma da lei”, declarou Francisco, ao 
lado da esposa Maria das Neves.

Para o morador Gustavo Adolfo, o principal benefício da 
regularização está na valorização de mercado do imóvel 
após a escritura. Ao lado da esposa Ana Paula Ferreira e 
do filho Enzo, de apenas seis meses, Adolfo também pen-
sa no futuro. “Agora tenho um lote regularizado e valori-
zado para meu filho”, planeja. A mãe de Gustavo, Luzia 
Gomes, também recebeu sua escritura em tom de come-
moração. “Esse é o meu presente de natal antecipado”, 
disse emocionada.

Durante o evento, o secretário adjunto da Secretaria de Re-
gularização de Condomínios (Sercond), Fernando Negreiros, 
ressaltou que o processo foi demorado em função da busca 
por soluções jurídicas para a questão fundiária do DF, um 
problema que resiste desde 1960. “Chegamos ao sucesso no 
Vivendas Friburgo e esperamos que os demais condomínios 
consigam dialogar e atingir esse êxito”, acredita o secretá-
rio. Hoje, a metodologia de regularização do Vivendas Fri-
burgo é apontada pelo GDF como modelo a ser seguido por 
outros condomínios em Áreas de Interesse 
Específico (ARINE) do Distrito Federal.

Moradores do Vivendas Friburgo recebem 
escrituras definitivas de seus imóveis
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Veja o que pensam os moradores do condomínio Vivendas Friburgo

Blog da UPSA: 
www.upsa.com.br/blog

Facebook: 
@urbanizadora.paranoazinho
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 “O que antes ficava no plano 
das ideias é uma realidade 
concreta. Hoje, o morador 
do Vivendas Friburgo pode 
vender sua casa para alguém 
com financiamento bancário 
ou deixar para os seus filhos 
com todo respaldo que a 
legislação lhe dá. Estamos 
apenas começando uma 
nova fase”, ressalta. 

Francisco Domingos e a 
esposa Maria das Neves

“Agora posso 
dizer: essa 
casa aqui é 
minha, comprei, 
paguei e está 
escriturada na 
forma da lei.” 

Antônio Gomes

“A regularização 
não é mais uma 
expectativa 
e sim uma 
realidade para 
nós, moradores 
do Vivendas 
Friburgo.”

Helmuth Zimmer

“A maior 
importância 
é sair da 
irregularidade. 
Agora, a nossa 
casa passa, 
de fato, a ser 
nossa”

Gustavo Adolfo, a esposa Ana 
Paula Ferreira e o filho Enzo

“Tenho 
um lote 
regularizado 
e valorizado 
para meu 
filho”

Momento em que as escrituras foram lavradas, no dia 24 de novembro, no 
escritório da UPSA do Grande Colorado, na presença dos representantes do 
Cartório. Para o diretor presidente da UPSA, Ricardo Birmann, esse é a apenas 
o início da regularização que se estenderá a todos os condomínios da Fazenda 
Paranoazinho. Ricardo Birmann, diretor-

presidente da UPSA.


