
COMUNICADO URGENTE 
 

1. Situação real da nossa área de 104,991 alqueires: 

 Após todas as vitórias já conseguidas pelo Tomahawk, vamos demonstrar que a Matricula 
125.887 no 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF foi  aberta de forma fraudulenta. Nesta 
matrícula só consta a Transcrição 3.431 com área de 580,991 alqueires, e não foi colocada a 
Transcrição 1.950 com área de 100 alqueires, num total de 680,991 alqueires.  
 
Passaram a informar de forma fraudulenta a “cadeia dominial”, assim: 
 
Felippa Gomes Fagundes recebeu 151 alqueires, sendo uma parte deste imóvel e outra 
parte de outro imóvel, 

  
Modesto Gonçalves Guimarães recebeu 61 alqueires, sendo uma parte deste imóvel e 
parte de outro imóvel. 

 
Anísio Gonçalves Guimarães recebeu 182 alqueires, sendo parte desta Matricula e parte 
de outro imóvel. 

 
Sebastião Marcelino de Sousa recebeu 182 alqueires, sendo parte desta Matricula e parte 
de outro imóvel. 

 
Como vocês podem ver esta Matricula está totalmente errada. 

  
Se o Juiz Carlos Divino Vieira Rodrigues agisse de forma "Imparcial" no nosso processo, 
teria solicitado ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis antes de dar a “Sentença 
errada”, questionando: 

  
1) Qual é o outro imóvel?  
2) Qual a quantidade de hectares ou alqueires deste imóvel?  
3) Como foi feito a divisão entre estes dois imóveis? 

 
Não, o que fez o Juiz Carlos Divino?  Ele simplesmente abateu a área levada ao 
inventario, ou seja, 576 alqueires (sendo 476 alqueires da Transcrição 3.431 e 100 
alqueires da Transcrição 1950) e simplesmente subtraiu, desta Matricula 125887 com 
área de 580,991 alqueires (aberta de forma fraudulenta) que resultou num saldo de 4,991 
alqueires, que o mesmo afirmou que era um erro matemático. 

 
A Matricula 125.887 deve ser retificada e constar as duas glebas (1.950 e 3.431) com área 
de 680,991 alqueires, que subtraídos os 576 alqueires resulta exatamente nossa área de 
104,991 alqueires. 

 
Ou seja, O juiz Carlos Divino Vieira Rodrigues,  o “Anjo da 

Guarda da TERRACAP”,  e o 2º Oficio de Registro de Imóveis 

estão colaborando para a TERRACAP se apropriar 

indevidamente de nossa propriedade e induzindo outros Juízes, 

Desembargadores do TJDFT e Promotores e Procuradores do 

MPDFT a fazer o mesmo. 



 
Para “Retificar” este erro grosseiro do 2º Ofício de Registro de 

Imóveis, vamos entrar com uma ação na Corregedoria de 

Justiça do TJDFT e na ANOREG, com base no Artigo 33 - Ao Conselho 
de Ética cabe apreciar casos concretos que digam 
respeito aos princípios éticos e as regras de decoro que devem orientar a 
conduta de notários e registradores, que sejam associados da ANOREGBR, 
bem como: 
 
I - zelar pela observância da ética profissional desses notários e 
registradores; 
 
II - receber e julgar reclamações contra esses notários e registradores,  e 
seus prepostos, que envolvam infrações do Código de Ética e aplicar, ou 
propor a aplicação de penalidade adequada, não prevista na legislação  
federal que regulamente o art. 236 da Constituição Federal); 

2. Se houver a possibilidade de acordo para resolver este 
impasse, nós podemos avalia-lo e fazê-lo,  e os lotes dos 

condôminos/associados “inadimplentes” serão repassados 

para garantir o “acordo” se houver.   

3. Novamente, lembramos que só irão participar do novo 
empreendimento os condôminos “ADIMPLENTES” que 

assinarão o “Contrato de Parceria e Obrigações” com o Sr. 

Ludovico de Oliveira Nehrer Neto (detentor da área de 

104,991 alqueires). 

4. Entramos com uma ação em apenso na 3ª Turma Cível do 
TJDFT para paralisar o “Julgamento” ilegal proferido dia 

29/07/2015. 

5. Nós estamos garantidos no processo do TRF1, que é 
instância superior ao TJDFT,  onde foram determinados o 

bloqueio e a indisponibilidade da área com 104,991 alqueires. 

  


