
COMUNICADO 

 

- Comunicamos a todos os condôminos/associados que finalmente conseguimos uma decisão que prova 
que nossa área é 100% particular, através do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e do Tribunal de 
Justiça Federal da 1ª Região (TRF1). 

- No momento foi determinado pelo Desembargador Federal: Ordenou aos Cartórios de Registro de 
Imóveis: 1º CRI de Planaltina/GO e o 2º CRI do DF, a indisponibilidade do saldo de terras com 
104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição nº 3.431, livro 
3-C, do CRI de Planaltina-GO, até o julgamento definitivo da demanda. Com esta decisão matou 
definitivamente a tese do Juiz Parcial Vara de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do DF a favor da 
TERRACAP. 

- É nossa grande vitória nestes últimos 20 anos e principalmente após aquele amargo 01/07/2013, onde 
o Juiz Parcial da Vara de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do DF a favor da TERRACAP, em sua 
sentença, concluiu que não existia o saldo remanescente de 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou 
Torto oriundos da Transcrição 3.431 do CRI de Planaltina-GO, ou seja, nossa área. 

- Breve estaremos disponibilizando a “Certidão de Ônus” onde consta a área remanescente de 104,991 
alqueires em nome do espólio de Joaquim Marcellino de Sousa. Estamos apenas aguardando o 
“REGISTRO” da decisão pelos Cartórios do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF e pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de Planaltina/GO.     

- Necessitamos de recursos financeiros para manutenção da “equipe de segurança” que está garantindo 
nossa posse. O custo é em média de R$ 13.736,00 (Treze mil setecentos e tinta e seis reais) por 
quinzena, pois, trabalham 24 horas de domingo a domingo, incluindo neste valor 03(três) refeições 
diárias para cada um dos seguranças(22). Não podemos deixar nossa área sem proteção 24 horas, 
devido a diversas tentativas de invasão ao longo destes anos. 

  - Como temos um alto índice de condôminos/associados “inadimplentes” com suas obrigações 
financeiras, tem este comunicado também a finalidade de informa-los que terão um prazo até o dia 28 
de novembro de 2014, para regularizar seus débitos.     

- Iniciaremos a cobrança dos inadimplentes de forma amigável e posteriormente via judicial. 

- Só terão acesso ao empreendimento dos herdeiros e sucessores de Joaquim Marcellino de Sousa a 
ser implantado, tão somente, aqueles condôminos/associados ADIMPLENTES do Condomínio 
Residencial Tomahawk e com a Associação dos Adquirentes de Lotes no Condomínio Residencial 
Tomahawk. 

- Para “acordo” e pagamento das dívidas, todos os condôminos/associados deverão se dirigir 
exclusivamente a UNIÃO SOCIAL no endereço    SCLN 113, Bloco D, Brasília DF, Fone: (61) 
3201.5060 ou (61) 9249.3790, favor fazer o agendamento. 

- Como é de conhecimento de todos, inclusive publicado no “Diário Oficial do DF”, Correio Braziliense e 
Jornal de Brasília, não estamos procedendo “CADASTRO” de compras do Condomínio Residencial 
Tomahawk, apenas “TRANSFERÊNCIA” de proprietário, desde que estejam com o “NADA CONSTA” 
a ser fornecido exclusivamente pela empresa UNIÃO SOCIAL.   


