
ALERTA EXTRAORDINÁRIO AOS CONDÔMINOS/ASSOCIADOS 

INADIMPLENTES  

 

Tendo em vista que finalmente conseguimos provar que existe o saldo de 

104,991 alqueires, hoje devidamente constante na Matricula 125.888 do 

Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal que se 

encontra devidamente registrada no Cartório do 2º CRI do DF. 

Ficando esclarecido que o processo do STJ que decidiu pela Corte Especial 

com 11x0, ou seja, unanime, encontra-se arquivado e “transitado em 

julgado” desde junho/2016.  

Estamos aguardando o inicio da “pericia” ou “inspeção” no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina/GO, decidido pela Juíza do 

TRF1, para provar que existe uma falsificação grosseira em “caneta” tipo 

“bic”, lançada criminosamente ás margens da Transcrição 3.431, ou seja, as 

averbações das transcrições: 4.101 – 4.107 – 4.108 e 4.109. Além das rasuras 

na origem das Transcrições: 4.101 – 4.107 – 4.108 e 4.109, alterando a 

origem da Transcrição 3.801 para 3.431. 

OS INADIMPENTES AINDA NÃO ENTENDERAM A SITUAÇÃO DO 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK SEGUE MAIS 

ESCLARECIMENTOS: 

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK NÃO DETEM NENHUM 

CENTIMETRO QUADRADO 01(cm2) DAS TERRAS REMANESCENTES DA 

TRANSCRIÇÃO 3.431 DO CRI DE PLANALTINA/GO, ou seja, não tem 

posse e muito menos domínio. HOJE NA MATRÍCULA: 125.888 DO 2º 

CRI DO DF o saldo de terras com 104,991 alqueires é propriedade de 

Ludovico de Oliveira Nehrer Neto que adquiriu os direitos dos 

herdeiros.  

Mais uma vez lembramos que existem dois Condomínios Tomahawk 

registrados para regularização no GDF: 

1- O primeiro que foi vendido para todos os adquirentes de Lotes no 

Condomínio Residencial Tomahawk, criado por Olavo Carlos Negrão, 

João Sudário Vitorino de Abreu e finalmente por Miryam Rodrigues 

Braz, criado através do processo nº 030.017.336/92 em 1992, localizado 

na Transcrição 1.950.  

Este foi o Condomínio Tomahawk está localizado em uma área 100% 

pública, ou seja, da TERRACAP. E foi alvo da CPI da grilagem feito pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal em 1995. 



Diante deste fato, que nesta área não seria possível à legalização do 

empreendimento denominado Tomahawk. 

Em 2002 foi feito uma parceria com o detentor do saldo de terras com a 

área de 104,991 alqueires, exclusivamente da Transcrição 3.431, oriundo 

de uma área maior de 580,991 alqueires de propriedade dos herdeiros e 

sucessores de Joaquim Marcelino de Sousa, que foi adquirido pelo Sr. 

Ludovico de Oliveira Nehrer Neto. Após a parceria foi aberto novo 

processo de regularização na TERRACAP sob nº  111.001668/2002.             

2- O Sr. Ludovico de Oliveira Nehrer Neto, queria que fosse feito um novo 

empreendimento, mais aceitou o argumento do síndico de aproveitar 

os Condôminos/Associados do então Tomahawk do processo nº 

030.017.336/92, localizado na Transcrição 1.950 que teriam sido 

lesados, por ter comprado frações de um Condomínio que não tinha 

nenhuma condição de regularização. 

a) O Condomínio vendido para todos sem exceção, não tinha posse da 

área. 

b) E ainda tinha um agravante, no mesmo local já havia sido constituído o 

Condomínio Privê Lago Norte II, que tinha várias casas construídas no 

local, e seu processo nº 030.002.605/90, ou seja, mais antigo que o 

Tomahawk adquirido por todos nós. 

c) Com outro agravante a TERRACAP registrou no mesmo local o 

parcelamento denominado Setor Habitacional Taquari I etapa 2, 

devidamente registrada no Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis 

do DF sob nº   86.481. 

3- Em 2003, foi criado o “CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA E 

OBRIGAÇÕES” entre o Sr. Ludovico de Oliveira Nehrer Neto, 

Condomínio Residencial Tomahawk, Associação dos Adquirentes de 

Lotes no condomínio Residencial Tomahawk e finalmente com o 

condômino/associado do Condomínio Residencial Tomahawk.  

Naquela época explicamos a real situação do Condomínio Tomahawk 

adquirido por nós, e convocamos aqueles que estivessem interessados 

em participar deste novo Condomínio Tomahawk, bastaria assinar o 

“CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA E OBRIGAÇÕES” entre o Sr. 

Ludovico de Oliveira Nehrer Neto, Condomínio Residencial Tomahawk, 

Associação dos Adquirentes de Lotes no condomínio Residencial 

Tomahawk, sendo a obrigação do condômino/associado do Condomínio 

Residencial Tomahawk:   

Segundo a “Cláusula Segunda Das Obrigações”: b) Condômino/Associado: 

cumpre pagar junto ao condomínio e a Associação todas as obrigações 

financeiras que se fizerem necessárias à legalização do Condomínio.  



Desde aquela época era exigido à quitação de todas as taxas desde 

04/2002 do Condomínio e desde a adesão a Associação dos Adquirentes 

de Lotes no Condomínio Residencial Tomahawk, para participar do novo 

empreendimento. 

4- Hoje nós temos dois tipos de Condôminos/Associados: 

Primeiro: Os Condôminos/Associados que assinaram o “Contrato de 

Parceria e Obrigações”, apenas no intuito de garantir um possível direito 

sob o novo empreendimento, mais não pagou seus compromissos 

assumidos no “Acordo de dividas”, e estão inadimplentes. Porém não 

cumpriram a sua responsabilidade assumida no “Contrato de Parceria e 

Obrigações”. 

Segundo: Os Condôminos/Associados que estão inadimplentes que não 

assinaram o “Contrato de Parceria e Obrigações” até a presente data. 

5- Os que assinaram o “Contrato de Parceria e Obrigações” e não 

pagaram suas obrigações financeiras do Condomínio e da Associação, 

simplesmente perderam os direitos sobre o novo empreendimento, ou 

seja, seus contratos perderam o valor.  Voltam a ter o direito apenas 

do que adquiriram, ou seja, o Condomínio Tomahawk, localizado na 

Transcrição 1.950 cujo processo é 030.017.336/92.  

Que fique bem claro: 

Nenhum adquirente de lotes no Condomínio Residencial Tomahawk, 

localizado na Transcrição 1.950, cujo processo é 030.017.336/92, perdeu 

seus direitos ou foram lesados, apenas optaram por permanecer no que 

adquiriram.       

6-   Realmente existem Condôminos/Associados “sem noção”, ou agindo 

de “má fé”, inclusive que assinaram o “Contrato de Parceria e 

Obrigações”, pois, como poderíamos enfrentar a TERRACAP, custear 

todas as despesas com advogados, peritos nomeados pela Justiça, 

nosso peritos, custos processuais, segurança da área, aluguel do 

escritório, água, luz, certidões, xerox de processos, salários, pró-

labores, encargos sociais, etc, quem pagaria estas despesas, se não 

houve-se a necessidade de cobrança destas despesas???  

7- Como estamos finalmente chegando ao fim desta novela, criada pela 

TERRACAP (Cujo Parecer e Fluxograma Fraudulento elaborado pelo 

atual presidente em 2010, que consta em nosso site), O Juiz da Vara 

de Meio Ambiente com sua “Sentença” em 01/07/2013, baseada em 05 

fraudes (relacionadas no nosso site) em conjunto com o Cartório do 2º 

Ofício de Registro de Imóveis do DF, com apoio de alguns promotores 

do MPDFT e finalmente o INCRA/DF. 



Solução para os INADIMPLENTES se quiserem fazer parte do 

empreendimento que será implantado “SHJLN” – Setor Habitacional 

Jardins do Lago Norte: 

               Terão de fazer acordo de pagamento de todas as taxas do 

Condomínio desde 04/2002 e da Associação desde a sua adesão no 

escritório da União Social (SCLN 113 Bloco D Subsolo 28 – Asa Norte), 

com tolerância até o despacho da Juíza da 1ª Vara de Justiça Federal, 

autorizando o cercamento da área ou definindo que o saldo de 104,991 

alqueires indisponíveis, pertence ao espólio de Joaquim Marcelino de 

Sousa. Autorizando o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO a 

voltar a emitir “Certidão de Ônus”, constando o saldo de 104,991 

alqueires em nome de Joaquim Marcelino de Sousa, como era emitido até 

1998, ou seja, antes da fraude nos livros cartorários daquela serventia.   

               Como já informado varias vezes, os INADIMPLENTES ficaram no 

Condomínio Tomahawk que adquiriram com origem no processo nº 

030.017.336/92, localizado na Transcrição 1.950. Inclusive, os que 

assinaram o “Contrato de Parceria e Obrigações” e não cumpriram suas 

obrigações ali pactuadas. 

Importante informar que: 

Não será feito a cobrança de dividas dos condôminos/associados 

que não aderiram ao novo empreendimento, ou seja, que não 

assinaram o “Contrato de Parceria e Obrigações”. 

Não será feito a cobrança de dividas dos condôminos/associados que 

assinaram o “Contrato de Parceria e Obrigações” e não cumpriram sua 

parte, que era o pagamento. Apenas será comunicado que seu “Contrato 

de Parceria e Obrigações” não tem mais valor, voltou a situação anterior. 

     QUE FIQUE BEM CLARO PARA OS INADIMPLENTES DO CONDOMÍNIO 

TOMAHAWK, PROCESSO Nº 030.017.336/92, VOCÊS NÃO PEDERAM SEUS 

DIREITOS SOBRE A FRAÇÃO ADQUIRIDA.  

APENAS NÃO PODERAM PARTICIPAR DO SHJLN – SETOR HABITACIONAL 

JARDINS DO LAGO NORTE, ou outra denominação.   

               Convidamos os Condôminos/Associados ADIMPLENTES que 

ainda não assinaram o “Contrato de Parceria e 

Obrigações”, para comparecerem na nossa sede SCLRN 712 Bloco B 

Loja 42 – Asa Norte, fones: 3345.5940 ou 3245.1952 para formalizarem sua 

adesão ao empreendimento do processo nº 111.001668/2002.    



               Agradecemos aos Condôminos/Associados que estão 

ADIMPLENTES por terem acreditado no nosso trabalho e por terem 

contribuído com o pagamento de todas as taxas do Condomínio e da 

Associação, onde estamos finalmente chegando ao final deste processo 

de provar que nossa área de 104,991 alqueires é “particular” e não da 

facção criminosa denominada TERRACAP e seus aliados.        

A ADMINISTRAÇÃO  




