
"COMUNICADO IMPORTANTE" 

  

A cada passo, mais próximos ficamos de consolidar o empreendimento Residencial 

Jardins do Lago Norte (que incluirá somente os condôminos/associados em dia e com 

contrato de parceria com Ludovico Neto). Abaixo, os esclarecimentos sobre os fatos 

atuais e ações do futuro próximo: 

1) Estamos aguardando a resposta do Perito Sr. Osvaldo Ari Adib sobre sua proposta 

de honorários para execução da “Pericia” a ser feita no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Planaltina/GO. 
2) Que após o deposito dos honorários do Perito, ele terá 30(trinta) dias para 

apresentar o resultado da pericia na 1ª Vara da Justiça Federal, processo nº 

0010220-86.2014.4.01.3400. 

3) O perito fará uma diligência no Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina, 

juntamente com os demais peritos auxiliares das partes envolvidas neste 

processo, oficial de Justiça e Agente da Policia Federal para fazerem vistorias 

nos livros, para constatar as alterações (fraudes), bem como responder os 

quesitos levantados pelas partes. 

4) Finalmente será confirmado que existe a inserção “fraudulenta” de 04 

averbações: 4.101 – 4.107 – 4.108 4.109 com caneta esferográfica (tipo BIC) às 

margens da Transcrição 3.431 do Livro 3-C fls. 124/125, em 1937, cuja origem é da 

Transcrição 3.801. 

5) Se olharmos com mais pericia a informação desta “inserção fraudulenta”, 

chegaremos a seguinte conclusão: Que a fraude de uso de caneta “Bic” em 1937, 

é insignificante diante da fraude maior da informação: Senão vejamos:  

a)  Em 1.937 o proprietário “Sr. Joaquim Marcelino de Sousa” da gleba transcrita 

sob nº 3.431 do Livro 3-C fls. 124/125, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Planaltina/GO estava vivo.  
b) As averbações inseridas de forma fraudulenta dizem respeito a 04 (quatro) 

áreas que foram adquiridas por 04 filhos de uma doação (Escritura de doação 

“inter-vivos” lavrada no mesmo Cartório no Livro de Notas nº 029 às folhas 

041v/048vº em 31 de dezembro de 1940) feita pela mãe Felippa Gomes 

Fagundes, de uma área com a área de 151 alqueires que mesma recebera no 

inventário de seu marido falecido Joaquim Marcelino de Sousa em 1940, 

devidamente registrada na Transcrição 3.801 do mesmo Cartório no LIVRO 3-D 

fls. 038 em 03 de outubro de 1940. 

i) Transcrição 4.101: registrada corretamente no LIVRO 3-E fls. 10 em 08 de 

fevereiro de 1944; 

ii) Transcrição 4.107: registrada corretamente no LIVRO 3-E fls. 10 em 18 de 

fevereiro de 1944; 

iii)  Transcrição 4.108: registrada corretamente no LIVRO 3-E fls. 11 em 18 

de fevereiro de 1944; 

iv) Transcrição 4.109: registrada corretamente no LIVRO 3-E FLS. 11 em 18 

de fevereiro de 1944; 

c) Portanto o 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, não 

pode emitir “Certidão de Ônus” abatendo a área desta “fraude”, informando 

que existe um saldo remanescente na Fazenda Brejo ou Torto, exclusivamente 

da Transcrição 3.431 de apenas o saldo de 4,9991 alqueires, quando o correto 

é 104,991 alqueires. 

6) Felizmente conseguimos na Justiça Federal da 1ª Região, o que deveríamos ter 

alcançado no TJDFT, se não houvesse a parcialidade nos julgamentos dos juízes e 



desembargadores que lidam sobre “assuntos fundiários” a favor do GDF e da 

TERRACAP. 

7) Na Justiça Federal existe em vigor uma “Tutela Antecipada” garantindo o 

bloqueio ou seja a área indisponível de 104,991 alqueires nas matriculas 125.887, 

125.888, 125.889 e na Transcrição 3.431, representado pela: Averbação 6: 
INDISPONIBILIDADE – De Acordo com o Ofício nº 693/2014/GAB, de 22/09/2014, 

acompanhado de cópia da Decisão proferida pelo Senhor Relator, Souza Prudente, 

Desembargador Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no 

Agravo de Instrumento nº 0053447-44.2014.4.01.0000/DF, Processo de Origem nº 

102208620144013400, ajuizado por ANA FAGUNDES ALVES, e outra, em desfavor 

do ESTADO DE GOIÁS, e outros, com vistas na decisão cautelar deferida nos 

autos do Agravo de Instrumento nº 0011361-58.2014.4.01.0000/DF, foi deferido o 

pedido de antecipação de tutela recursal, com natureza cautelar, para ordenar a 

INDISPONIBILIDADE do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo 

ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição nº 3.431, Livro 3-C, do Cartório 

do Registro de Imóveis de Planaltina, GO, cuja área faz parte da área maior do 

imóvel denominado Fazenda Brejo ou Torto, com 2.812 hectares ou 580,991 

alqueires da dita fazenda, matriculado originalmente sob nº 125887 e atualmente 

na Matricula 125888, até o julgamento definitivo da ação ou até posterior 

deliberação daquele juízo. 
8) A União Social continua realizando a cobrança dos inadimplentes  que são 

detentores do “Contrato de Parceria com o Sr. Ludovico”, porém não estão 

cumprindo o acordado naquele contrato. 

9) Mais uma vez informamos que só iram migrar para o novo empreendimento 

Residencial Jardins do Lago,  automaticamente: 

a) os herdeiros e sucessores de Joaquim Marcelino de Sousa; 

b) Os condôminos/associados com o “Contrato de parceria com o Sr. Ludovico de 

Oliveira Nehrer Neto” e que estejam rigorosamente em dia com o Condomínio 

(desde 04/2002) e a Associação do Tomahawk. 

10) Finalmente, convidamos os Condôminos/Associados que estejam sem débitos 

com o Condomínio e a Associação, para assinarem o “Contrato de Parceria com 

Ludovico de Oliveira Nehrer Neto”, na nossa sede.  


