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Brasília-DF, 08 de junho de 2021. 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
No curso dos Plantões de Dúvidas prestados para esclarecimento aos 

Condôminos do Belvedere Green nas dependências da Administração uma das 

perguntas recorrentes é: O QUE FAZER??? 

       É preciso que fique muito claro que a decisão é exclusivamente do 

Condômino, que deverá decidir de livre e espontânea vontade, ungido de todos os 

esclarecimentos necessários, para escolher um caminho que mais lhe aprouver, 

entre as três opções disponíveis: 

PRIMEIRA OPÇÃO: NÃO FAZER NADA. 

       Nessa opção, o Condômino assume a postura de não fazer nada e deixar 

que o seu Lote, já detentor de Matrícula Imobiliária desmembrada e individualizada 

perante o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, permaneça como 

de titularidade da Interlagos, Empresa Empreendedora que era a detentora da 

Matrícula Originária referente a “Gleba Mãe” que foi fracionada em lotes que 

compõem o Condomínio Belvedere Green. 

Neste caso, o Condômino assume o RISCO de seu Lote, por 

circunstâncias alheias a sua vontade e sobre as quais não detém nenhuma 

ingerência ou controle, ser objeto de demandas judiciais promovidos por Terceiros, 

nas quais o atual e legítimo Proprietário NÃO é parte. Exemplos: 

A - Separação Judicial combinada com Partilha de Bens. A Empresa Interlagos 

é Unipessoal, tendo como único sócio o Sr. Nilson Leonel Barbosa. Em caso de 

Separação Judicial ou Dissolução de União Estável, a Esposa ou Companheira 

poderá requerer Certidão no Cartório de Registro de Imóveis e requerer judicialmente 

que a partilha dos bens do casal incida sobre tal relação estando seu lote incluído na 

referida listagem. 

B – ÓBITO DO TITULAR QUE CONSTA NAS MATRÍCULAS DESMEMBRADAS. 

Por constar no Contrato Social da Interlagos como único sócio, detentor de 100% 

das cotas da referida Empresa, o Patrimônio tanto da Interlagos, como da Pessoa 
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Física do Sr. Nilson Leonel Barbosa, em caso de eventual óbito do referido senhor, 

TODOS os imóveis cujas matrículas estejam vinculados ao CNPJ da Empresa ou 

ao CPF do Sr. Nilson serão objeto de inventário e Partilha entre seus herdeiros e 

sucessores legais. 

C – DÍVIDAS CONTRAÍDAS. Nessa possibilidade, caso haja dívidas contraídas, 

ALHEIAS AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO, (eis que no tocante a isso há 

caução prestada através de Escritura Pública), e não pagas pela Pessoa Jurídica – 

Interlagos, os lotes quitados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, poderão 

ser penhorados e leiloados para pagamento da referida dívida. 

Assim sendo, os riscos devem ser considerados de forma clara e objetiva 

por cada Condômino. 

SEGUNDA OPÇÃO: PAGAR OS VALORES COBRADOS PELO 

EMPREENDEDOR. 

Nessa opção, o Condômino decide em pagar todos os valores cobrados 

pelo Empreendedor, tornando-se SOLIDÁRIO em dívida exclusiva e pessoal do 

mesmo cuja responsabilidade, por força de Lei, é do Empreendedor. Assim, o 

Condômino pagará novamente, por um lote quitado, livre e desembaraçado de 

qualquer ônus para receber a Escritura definitiva.  

 TERCEIRA OPÇÃO: INGRESSAR COM AÇÃO JUDICIAL CONTRA O 

EMPREENDEDOR PELA OMISSÃO E/OU VINCULAÇÃO DA ESCRITURA AO 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS. 

Nessa opção, o Condômino demanda judicialmente contra o 

Empreendedor buscando o reconhecimento judicial das cláusulas, termos e 

condições fixadas no Contrato celebrado. 

Esclarecidas as três opções, cabe exclusivamente a cada Condômino 

decidir de livre e espontânea vontade, qual a Opção que mais lhe aprover. 

Atenciosamente. 

 

Administração do Condomínio Belvedere Green 

Sueli Barros Lima-Síndica 

 

 


