Centenas de famílias como
essas, moradoras da Fazenda
Paranoazinho, já receberam
suas escrituras no Cartório de
Registro de Imóveis.
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Moradia é um direito que a Constituição brasileira assegura a
todo cidadão. No entanto, viver em moradia irregular é viver
cheio de dúvidas, inseguranças e com o receio constante de
sofrer prejuízos ou, até mesmo, perder o imóvel.
A UPSA elaborou esta cartilha com o objetivo de auxiliar você
a regularizar o seu imóvel e, assim, conquistar segurança,
legalidade, tranquilidade e qualidade de vida para sua família.

Regularização da Fazenda Paranoazinho
É possível, é viável, é fácil, é UPSA!
A UPSA é a proprietária legítima da Fazenda Paranoazinho, uma extensa
área localizada na região de Sobradinho, onde estão implantados mais
de 50 loteamentos em três setores habitacionais:
• Grande Colorado • Contagem • Boa Vista

Imagem ilustrativa

A empresa possui a mais completa equipe de urbanistas, arquitetos,
engenheiros e advogados trabalhando pela regularização dos imóveis
inseridos na área.
A metodologia técnica e jurídica desenvolvida pela UPSA para
viabilizar a regularização já foi reconhecida e consolidada no GDF,
com acompanhamento do Ministério Público. A regularização da
Paranoazinho foi inaugurada com a vitória do Vivendas Friburgo, que
chegou às escrituras em novembro de 2014.
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Agora chegou a sua vez!
A UPSA vem fazendo todos os investimentos necessários para
regularizar o seu lote. Já foram elaborados projetos e estudos
de arquitetura, urbanismo, impacto ambiental e engenharia. Todas
as providências legais e jurídicas estão sendo tomadas nos órgãos
públicos responsáveis. E você tem à sua disposição atendimento
técnico completo com todas as informações precisas para orientar,
tirar dúvidas e encaminhar o seu processo de maneira ágil e segura. Em
alguns casos, o governo já aprovou todos os projetos apresentados pela
UPSA e emitiu o decreto de regularização. Informe-se, pois se esse for
o seu caso, sua escritura pode estar mais próxima do que você imagina.

Condições excelentes
A UPSA negocia de forma aberta e transparente, respeitando as diferenças
de cada cidadão e de cada condomínio, pois sabe que o acordo só sai
quando está bom para os dois lados.

Você não desembolsa um centavo
sequer até receber a sua escritura.
Esse mecanismo dá total segurança jurídica ao morador, uma vez que
a Urbanizadora Paranoazinho S.A. assume todos os ônus, custos e
investimentos necessários até a conclusão do processo. Aproveite!

Compromissos
O morador que procurar a UPSA para realizar o acordo e assinar o seu
contrato pode contar com os compromissos assumidos aqui.
Compromissos da UPSA
• Trabalhar pela regularização fundiária de toda a Fazenda Paranoazinho,
até que o último metro quadrado esteja legalizado e escriturado.
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• Defender a legalidade, o ordenamento urbano, a qualidade de vida e o
meio ambiente em toda a sua área de atuação.
• Informar os moradores a respeito da regularização fundiária de forma
aberta, honesta e transparente, sem jamais faltar com a verdade.
• Privilegiar sempre o acordo e a conciliação amigável, optando pela
disputa judicial apenas nos casos em que o diálogo não for possível.
• Tomar todas as providências exigidas pela Lei, pelo Governo e pelo
Ministério Público para concluir a regularização, até que as matrículas de
cada lote estejam individualizadas no Cartório de Registro de Imóveis.
• Não cobrar nenhum centavo sequer dos moradores que buscarem
a regularização de boa-fé e de forma não litigiosa, até que as
correspondentes escrituras de transferência definitiva da propriedade
estejam assinadas, resguardando total segurança jurídica ao morador.
• Abonar os custos da regularização dos moradores que fizerem o acordo
com a UPSA, garantindo que cada família pagará apenas o valor relativo
ao seu lote, além do correspondente ITBI e custos cartoriais.
• Cumprir o acordo bilateral de não litigiosidade com os moradores que
concordarem, garantindo que os respectivos lotes não serão disputados
judicialmente pela empresa.
• Respeitar toda a legislação, em especial as determinações urbanísticas
e ambientais externas ao lote, ou seja, as exigências referentes ao
condomínio ou ao bairro.
Compromissos do Morador
• Comparecer à assinatura da escritura após a regularização pela UPSA.
• Pagar o valor negociado à UPSA, que poderá ser financiado em até 10
anos diretamente com a empresa, bem como os custos de cartório e ITBI.
• Respeitar toda a legislação, em especial a urbanística e ambiental, no
cuidado do seu lote.

Por que regularizar?
Além de transformar a ocupação irregular em uma propriedade legal,
com escritura e existência jurídica, a regularização traz todo um
conjunto de benefícios. São medidas que vêm solucionar as diversas
deficiências urbanísticas, ambientais e de infraestrutura. Sem falar nos
ganhos econômicos, sociais, de qualidade de vida e de cidadania.
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Benefícios da
Regularização
Esses moradores da Fazenda Paranoazinho já
têm sua propriedade registrada no Cartório
Registro de Imóveis. E você?

Para o morador e sua família
• Segurança jurídica com a propriedade definitiva do seu patrimônio
• Valorização do lote regularizado no mercado imobiliário
• Utilização do imóvel em garantia para empréstimo ou financiamento
• Facilidade na venda a partir da possibilidade de obtenção do Habite-se

Para a comunidade
• Valorização da região com obras de infraestrutura
• Melhoria na qualidade de vida com a oferta de serviços públicos
• Conscientização dos benefícios provenientes do licenciamento ambiental
• Diminuição da dependência em relação ao Plano Piloto de Brasília

Para a cidade
• Políticas públicas de planejamento e desenvolvimento urbano coerentes
• Recuperação do ordenamento legal e da segurança jurídica
• Desenvolvimento econômico regional em consequência da valorização imobiliária
• Criação de áreas para instalação de equipamentos públicos, desafogando
as áreas existentes

Para o Governo
• Maiores e melhores dados demográficos
• Arrecadação de ITBI a cada transação imobiliária
• Fiscalização mais eficaz com a diminuição dos casos de irregularidade
• Fim dos custos com obras de infraestrutura paliativas e insustentáveis
• Melhoria da imagem institucional perante a população
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Atenção!
A regularização só pode ser realizada por intermédio da UPSA, que é a
proprietária da Fazenda Paranoazinho e possui toda a documentação
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Não receba, não aceite,
nem acredite em intermediários!

Condomínios que fazem parte
da Fazenda Paranoazinho
Boa Vista
Bianca • Império dos Nobres • Morada dos Nobres • Nosso Lar • Pôr
do Sol • Recanto Real • Sítio dos Anjos • Vivendas Serrana

Contagem
Boa Sorte • Casa Rosada • Morada • Petrópolis • Residencial Bem Estar
• Residencial Versales • Sobradinho III • Vila Centro Sul • Vila Rosada
• Vila Verde • Chácara São José • Mansões Sobradinho II • Marina
• Residencial Jardim Vitória • Residencial Planalto • Residencial Serra
Dourada • Residencial Sobradinho • Serra Dourada I • Vila Rica, Vivendas
Beija Flor • Vivendas da Alvorada • Caravelo • Chácara Paraíso • Chácara
São Jorge • Chácara Sossego II • Fraternidade • Halley • Jardim América
• Jardim Ipanema • Meus Sonhos • Recanto dos Nobres
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Residencial Ipês • Residencial Novo Horizonte • Residencial Sol
Nascente • Residencial Vivendas Rural Alvorada • Vivendas Campestre
• Vivendas da Serra • Vivendas Paraíso

Grande Colorado
Colorado Ville • Jardim Europa • Jardim Europa II • Mansões Colorado • Solar
de Atenas • Vivendas Colorado • Vivendas Colorado II • Vivendas Friburgo

Dúvidas Frequentes
P: - Posso regularizar meu lote por meio de ação de usucapião?
R: - Não. A ação de usucapião refere-se apenas ao domínio da área e
não soluciona a irregularidade urbanística, fundiária e ambiental.
Além disso, nenhuma ação desse tipo foi vitoriosa nas áreas da
UPSA, com casos que se arrastam há mais de 25 anos.

P: - A UPSA vai construir nas áreas livres internas dos condomínios?
R: - Nos casos em que houver acordo, a UPSA está assumindo o
compromisso de preservar as ruas, praças e áreas verdes dos
condomínios como estão hoje. A empresa ainda irá dispor de áreas
fora dos condomínios para criar os equipamentos públicos exigidos.

P: - Adquiri meu lote por um documento feito em cartório, mesmo assim
preciso negociar com a UPSA?

R: - Sim. Todas as aquisições de lotes feitas no interior da Paranoazinho
foram irregulares e nenhuma delas permite ao morador registrar
a sua propriedade no Cartório de Registro de Imóveis. Apenas
fazendo o acordo com a UPSA e recebendo a sua escritura é que
a sua propriedade será definitiva e incontestável.

Veja mais informações sobre esses assuntos em nosso site:

upsa.com.br

UPSA_CARTILHA_A5.indd 7

22/05/15 19:42

Faça já a sua adesão
e garanta a sua tranquilidade e a de sua família. Afinal
de contas, do que a gente gosta, a gente cuida.

SEDE DA UPSA:

SCS Qd.07 Bl. A, 100 - Edifício Torre Pátio Brasil • 12º andar
Sala 1221 • Tel.: (61) 3226-6000 • E-mail: upsa@upsa.com.br
POSTO DE ATENDIMENTO NO GRANDE COLORADO:

Condomínio Jardim Europa II, AE 04, loja 01 (ao lado
do Supermercado Mais Você) • Tel.: (61) 3485-2802
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