
EXMO SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

Feito: DÚVIDA REGISTRÁRIA
Processo nO:2012.01.1.029503-6
Requerente: Oficial Substituto do Cartório do 2° Ofício de Registro de
Imóveis do Distrito Federal
Parte interessada: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -
TERRACAP
Terceiras-interessadas-prejudicadas: ANA FAGUNDES ALVES e ~IC;t:
FAGUNDES DE SOUZA (Netas e herdeiras de Joaquim Marcellino d~r
Sousa) '. - _."

)

"Julgada a partilha, fica o direito de cada um' dq~',
herdeiros circunscrito aos bens de seu quinhão." (Art.,',2023,
do atual CCB, correspondente ao artigo 1.801, do CCB de 1.916, vigen~~,
à época dos/atos) :. L'
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)
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"Nos presentes autos as Recorrentes provam, por intenWédi.9. 3
de documento, que a Oficiala do CRI-2° Ofício-DF esclareceu
ao Juízo 'a quo' que: "A propriedade da COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, emerge das transcrições nOs.
3801, 4.104, 4.108 e 4.538.,," e este fato está provado pelas certidões
das Matrículas nOs 125.887 e 125.888 (R.2, R.4, R.5 e R.ll) e
pela Certidão de fls. 335-344, do CRI-2° Oficio/DF, anexas.
As áreas destas 04 transcrições totalizam 576,00 alqueires da
Fazenda 'Brejo ou Torto', compreendidos de 476,00 da
Transcrição nO 3.431 e mais 100,00 alqueires da Transcrição
1.950, conforme partilha amigável celebrada por intermédio da
Escritura Pública lavrada no Livro n° 028, fls. 048/061 vO, em
16.03.1940, perante o 1° Serviço Notarial e Protesto de Títulos
da Comarca de Planaltina-GO. Assim, constitui crime de
favorecimento ilícito (Art. 313-A, do CP) a declaração de
que a TERRACAP, sucessora da NOV ACAP, na fazenda
'Brejo ou Torto', de propriedade de Joaquim Marcellino
de Sousa adquiriu o domínio e a posse da Gleba de terras
com 680,991 alqueires, compostos de 580,991 alqueires da
Transcrição nO 3.431 e mais 100,00 alqueires da Transcrição /

/
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n° 1.950, ambas, do CRI-Planaltina-GO."
/



ANA FAGUNDES ALVES, brasileira, aposentada,
divorciada, portadora da cédula de identidade nO201.909-SSP/DF, inscrita
no CPF/MF sob n° 473.903.951-68, residente e domiciliada na QOF
Conjunto 04, Lote 17, Apt. 203, Riacho Fundo I - DF - CEP: 71.800-0 e
ALICÍ FAGUNDES DE SOUZA, brasileira, solteira, maior, aposentada,
portadora da CI n° 133.855/SESPDS/DF e inscrita no CPF/MF n°
059.700.081-68, residente e domiciliada na QI 02, Bloco 'P', AptO 107,
Guará l-DF, neste ato representadas por seu procuradores Maurício Gomes
Neto e Rogério Costa Araújo Pereira, conforme instrumentos públicos de
procuração e substabelecimento inclusos, por seu advogado infra-assinado,
Dr. Mário Gilberto de Oliveira (OAB-DF 4.785 - mandato anexo), com
escritório profissional situado no SHIS QL 14, Conjunto 02, Casa 09, Lago •
Sul (fone: {061} 324.22.45, fax: 3248.04.24, e-
mail:zazah065@terra.com.br)vêm.noprazolegal.peranteV.Exa.com
amparo no artigo 5°, XXII e XXX, da CF/88, art. 1.801 do CC/1916
vigente à época dos fatos, arts. 1.314, 1.791, Parágrafo único e 2.023, do
Código Civil de 2002, artigo 507, do CPC e artigo 202 da Lei n° 6015/1973
interpor

RECURSO DE APELAÇÃO

em face da ilegal sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara de
Registros Públicos do Distrito Federal, proferida às fls. 466-478 dos autos
do Processo Administrativo de Retificação de Registro n°
2012.01.1.029503-6, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos
em anexo. •2 - O presente recurso de apelação encontra-se devidamente
preparado e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
as recorrentes requerem que se digne V.Exa. ordenar a imediata remessa
dos autos para a douta Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, para que
o em. Desembargador Corregedor conheça e dê provimento ao apelo, com
base nas razões de fato e de direito deduzidas no anexo.

Pedem deferimento

B. raSília-DF~de2013.

C:;Z:.
ÁRIO GILBERTO D OLIVEIRA

OAB-DF 4.785



EXMO SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE
REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

Feito: DÚVIDA REGISTRÁRIA
Processo nO:2012.01.1.029503-6
Requerente: Oficial Substituto do Cartório do 2° Oficio de Registro de
Imóveis do Distrito Federal
Parte interessada: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASíLIA -
TERRACAP
Terceiras-interessadas-prejudicadas: ANA FAGUNDES ALVES e ALICÍ
FAGUNDES DE SOUZA (Netas e herdeiras de Joaquim Marcellino de •
Sousa)

RAZÕES DA RECORRENTE

Emérito Desembargador Corregedor:

I- DA LEGITIMIDADE DAS RECDRRENTES

1 - No dia 09 de dezembro de 2011, a filha legítima de Joaquim
Marcellino de Sousa, Sra. Maria da Conceição de Souza ingressou, perante
o juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Planaltina/GO com o pedido de •
sobrepartilha de uma gleba de terras remanescente com 104,991 alqueires,
que situa dentro da área maior, com 580,991 alqueires ou 2.812
hectares da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', registrada originariamente na
Transcrição nO 3.431, Livro 3-C, fls. 124-125, feita em 03.07.1937, do
CRI-Planaltina-GO, conforme provam as certidões anexas aos presentes
autos, que passou a constituir as matrículas nO 125.887 e 125.888, ambas,
do CRI-2° Oficio-DF.

2 - O processo de sobrepartilha da gleba de terras com 104,991
alqueires da fazenda 'Brejo' ou 'Torto' foi autuado sob n° 2012.00655081 e
foi nomeada como inventariante a Sra. Maria da Conceição de Souza, filha
do falecido Joaquim Marcellino de Sousa, conforme se vê da prova em .~
anexo. /



•.

3 - As recorrentes, por serem netas de Joaquim Marcellino de
Sousa, foram admitidas como partes interessadas nos autos do Processo de
Sobrepartilha n° 2012.00655081, da Comarca de P1analtina-GO, conforme
se vê da prova anexa.

4 - No curso do processo de Sobrepartilha n° 2012.00655081
sobreveio o falecimento da inventariante Maria da Conceição de Souza,
tendo a MMa Juíza da Comarca de P1analtina-GO proferido sentença,
extinguindo o processo, sem exame do mérito e contra esta decisão as
Recorrentes interpuseram o competente recurso de apelação CÍvel para o
TJDFT, conforme se vê da prova anexa.

5 - Assim, não há dúvida que as recorrentes, na condição de netas
e herdeiras de Joaquim Marcellino de Sousa, nos termos dos artigos 1.314 e
1.791, Parágrafo único do atual CCB, c/com artigo 507, do CPC,
comoerceiras-intreressadas-prejudicadas têm interesse e legitimidade para
interpor recurso de apelação, em face da ilegal sentença da lavra do MM.
Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, proferida
nos autos do Processo Administrativo de Retificação de Registro n°
2012.01.1.119963-0, visando a defesa da comunhão dos bens de
propriedade do espólio de seu avô, eis que aquele decisium está
ofendendo, de maneira direta e frontal, o disposto no artigo 5°, incisos
XXII e XXX, da CF/88, artigo 1.245, S 2° e artigo 2023 do atual CCB
(este correspondente ao Art. 1.801, do CCB de 1916).

11 - MÉRITO DO RECURSO:

6 - A matéria deduzida nos presentes autos de Processo
Administrativo n° 2012.01.1.029503-6, diz respeito da Dúvida Registrária
do Oficial Substituto do Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do
Distrito Federal, ALUíZIO BASTOS RAMOS, que recusou proceder ao
pedido de registro de incorporação patrimonial, formulado pela Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP - tendo como objeto um saldo de
terras com 2.318ha.l Oa.ll ca que se encontra registrado nas Matrículas nO
125.887 e 125.888, ambas, do CRI-2° Oficio-DF, que têm como registro
anterior a Transcrição n° de ordem 3.431, do Livro 3-C, fls. 124-125, feit~~
em data de 03.07.1937, perante o CRI -Planaltina-GO."

•



7 - De fato, o Oficial Substituto do Cartório do 2° Oficio de
Registro de Imóveis do Distrito Federal, em data de 06.03.2012 fez
protocolizar, perante o honrado Juízo da Vara de Registros Públicos do
Distrito Federal a dúvida registraria (fls. 02-07), sob o fundamento
seguinte:

Fls. 02-07:

"DOS FATOS

1. Em 24.08.2011, TERRACAP - Companhia Imobiliária de
Brasília, por petição, requereu a regularização fundiária de
sua propriedade no antigo Quinhão de Joaquim Marcelino
de Souza na Fazenda Brejo ou Torto, protocolado sob o nO
282.095, às fls. 070, do Livro n° 1-W. (doc. 2)

2. Após o respectivo exame do título apresentado para
registro, foram feitas as seguintes exigências:

'1. Tendo em vista que as desapropriações de
GUILHERME BRACONY RODRIGUES e de
DELSON DE SOUZA E SILVA não foram
registradas e, ainda, que a documentação não
alcança a área indicada, não há como ser
registrada a incorporação patrimonial
requerida.

3. O título foi retirado pela apresentante para o cumprimento
das exigências. Em 06 de outubro de 2011, o título retomou
a este Serviço Registral, com o cumprimento de parte da
exigência - com a documentação em relação às
desapropriações - e foi requerida a suscitação da presente
dúvida registraria somente na segunda parte, ou seja, a
documentação não alcança a área indicada, não há como
ser registrada a incorporação patrimonial. " (fi. 15)

8 - Procedendo ao exame dos fatos narrados na Dúvida
Registrária, o digno Juiz da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal,
Dr. RICARDO NÓRIO DAITOKU, em data de 27 de agosto de 2013
proferiu a sentença, ora recorrida nos termos seguintes:



Fls. 466-478:

"SENTENÇA

Cuida-se de dúvida registraria suscitada pela Oficial do 2º OFíCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL a requerimento da TERRACAP. em face das
exigências para o registro em seu nome de uma área de 2.318ha.lDa.llca, remanescente da área
primitiva de 2.686ha.lDa.37ca. objeto da Matrícula 125.888.

Afirma a suscitante 'que a dacumentaçãa nãa alcança a área
indicada', não havendo como ser registrada a 'incarparaçãa patrimanial requerida."

Não se conformando com as exigências. a interessada levantou dúvida
(fls. 08/08), e, regularmente notificada. apresentou impugnação (fls. 1471280). acompanhada
de documentos.

Ingressaram no feito o espólio de Joaquim Marcelino de Souza e Olavo
Carlos Negrão, ambos requerendo a procedência da dúvida.

Aberta vista ao Ministério Público, este requereu o desentranhamento
das petições dos intervenientes, solicitando ainda esclarecimentos à serventia. o que foi
acolhido (fls. 2801281).

Foram então apresentadas informações pela suscitante (fls. 284/301).
Após nova vista, oficial o Ministério Público pela improcedência da

dúvida registraria (fls. 307/311).

É a relatória. Decida.

Pretende a suscitada que a área de 2.318ha.lDa.llca, remanescente da
área primitiva de 2.686ha. lDa.37ca. objeto da matrícula 125.888. seja registrada em seu nome.

Trata-se de imóvel oriundo do espólio de JOAQUIM MARCELLlNODE
SOUSA descrito na Transcrição nº 3.431. do Iº Serviço Notarial e Registral de Planaltina/GO.
como sendo uma área de 2.812ha.

Com base na referida transcrição foi aberta a matrícula nº 125.887 que,
após georreferenciamento. foi encerrada dando origem à matrícula 125.888. com área de
2.686ha.lDa.37ca, figurando a NOVACAP. DELSON DE SOUSA E SILVA e GUILHERMEBRACONY
RODRIGUES e JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO (espólio). como titulares registrais. em
condomínio comum.

Em relação ao espólio de JOSÉ MARIANODA ROCHA FILHO, firmou a
TERRACAP um acordo de divisão amigável. que resultou no destaque de 65ha.51a.26ca,
conforme Av. 4/125.888

Além disso. sofreu a matrícula 1125.888 outros destaques, restando um
saldo de 2.318halDa.llca. formado pelas glebas G-Ol. G-02, G-04A, G-05 e g-06 que a suscitada
busca incorporar ao seu patrimônio, após comprovar o fim do condomínio.



Entretanto, a suscitante se opôs ao registro ao argumento de que a
documentação apresentada não alcançaria toda a área, dando a entender que o remanescente
decorreria da Transcrição n!! 1.850 (fls. 284-300).

Tenho, porém, que inexiste óbice ao registro.
Com efeito, a matrícula 125.887 (posteriormente substituída pela

125.888) foi aberta com base em certidões expedidas pelo cartório de Planaltina/GO, como se
depreende dos documentos juntados aos autos, fazendo os registros dos quinhões dos
sucessores de JOAQUIM MARCELLlNO DE SOUSA expressa menção à Transcrição n!! 1.850
(transcrições n!! 3.801 (fI. 88),4.104 (fI. 81),4.106 (fI. 82) e 4.538 (fI. 87).

O fato de terem uma origem comum, quais sejam, as Transcrições n!!s
3.431 e 1.850, foi reconhecida pela própria suscitante ao afirma que "As áreas de 151alqueires
(registro n!! 3.801 - Felippa); de 182 alqueires (registro 4106 - Anísio); de 61 alqueires (registro
n!! 4.104 - Modesto) e de 182 alqueires (registro n!! 4.538 - Sebastião Marcelino), orginárias
dos registros n!!s3.431 e 195D, ao final de uma sucessão registral (cadeia dominial) de trinta
e quatro transcrições, passaram para os nomes: da COMPANHIA(si c) URBANIZADORADA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP;DELSONDE SOUSA E SILVA; GUILHERMEBRACONYRODRIGUESe
JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO, nos termos das Certidões expedidas pelo Cartório Imobiliário
de Planaltina, GO."

Nesse passo, como bem observado pelo Ministério Público, "Se todas
essas transcrições foi mencionada a T-1850, e elas foram empregadas para abrir a matrícula
125.887 (substituída pela 125.888), não há como alegar insuficiência da documentação
apresentada pela TERRACAP.

Note-se que em sentença proferida pelo juízo da Comarca de
Planaltina/GO no processo n!! 883/84, foram assegurados o domínio e posse da TERRACAP
'sobre as terras da Fazenda BREJO ou TORTO,Registros 3.431 e 1850 ..." (fls. 2281234), sendo,
por consequência, extinto o processo em que se buscava a sobrepartilha de terras
supostamente originárias das referidas transcrições.

Na referida decisão, as inconsistências registrais a que se apegavam
os que levantaram a tese de existência de bens sonegados ao inventário de JOAQUIM
MARCELLlNODE SOUSA foram afastadas pelo MM. Juiz Wild Afonso Ogawa, tendo este afirmado
que" A mera incoincidência entre a área enunciada por fruto de erro datilográfico, não pode
alterar a realidade constante do Registro Público indicado no próprio inventário."

Logo depois, concluiu o MM. Juiz que 'Cristalinamente verifica-se que as
glebas referentes aos Registros 3.431 e 1850 foram partilhados na totalidade, consoante a
descrição feita, a partilha amigável e o resultado das áreas de valores partilhados." (grifamos)

À mesma conclusão chegou o MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. ao julgar o processo n!! /I
2004.01.L054067-5, conforme cópia da sentença juntada aos autos n!! 2012.0l.l.U8863-0, /'
também em curso neste Juízo. Confira-se:



"Sobre a alegação dos opostos ao dizer que remanescem terras não desapropriadas, a tese
está escorada na operação matemática que toma inicialmente uma área com 580,881 alqueires
e, na ocasião do inventário e partilha do bens deixados por Joaquim Marcelino de Sousa
somente foram inventariados 576 alqueires, de modo que por aí sobejaram 4,881 alqueires.

A essa diferença os Opostos somam outros exatos 100 alqueires que foram adquiridos por
Joaquim Marcelino de Souza mediante permuta feita a Francisco Joaquim de Magalhães, viúvo-
meeiro de Esther Rosa de Magalhães, relativamente a parte das terras da Transcrição n!! 1.836.
Por essa permuta abrigada na Transcrição n!! 1.850 e somados os 4,881 alqueires, haveria ~
segundo os Opostos - uma área remanescente de 104,881 alqueires em proveito do espólio de
Joaquim Marcelino de Sousa, remanescente este que não foi inventariado, mas que deu ensejo à
formação de títulos de aquisição com os quais resistem à pretensão deduzida pela Opoente. •

No entanto, razões não assistem aos Opostos.

De acordo com a Transcrição n!! 1.850, do I!! RI de Planaltina-GO, doc. fI. 1.135, JOAI1UIM
MARCELlNODE SOUSA adquiriu, por permuta com o espólio de Esther Rosa de Magalhães, 100
(cem) alqueires de terras da Fazenda "Torto".

Dita área está assim descrita: "Partindo da barra da grotinha que divide com o segundo
permutante Joaquim Marcellino de SOUS/laté o "Torto':por este acima até a barra do córrego
da ponte,' por este acima águas vertentes pelo lado esquerdo até a sua cabeceira onde está
uma cerca de arame,-por esta até ao desaguamento com o ''Sobradinho ':.pelo desaguamento
até confrontar com o permutante Joaquim Marcellino de SOUS/l'deste até a um marco na
chapada confrontando com a cabeceira do Córrego ''Berivá':-deste à cabeceira do dito córrego
''Berivá'' por este abaixo até encontrar com as divisas da fazenda do referido permutante
Joaquim Marcellino de Sousa, onde está cravado um marco na margem direita do córrego
''Berivá':.deste a outro marco em cima da serra,- deste, rumo direito ao SuL a uma grota e
desta abaixo até a barra de onde partiram estes limites.Planaltina, 20 de Maiode 1935"

E conforme a Transcrição n!! 3.431. do mesmo RI de Planaltina-GOi, JOAI1UIMMARCELlNODE
SOUSA também era proprietário de uma área denominada Fazenda "Brejo" ou "Torto", que
assim foi descrita: ''Um quinhão de terras que o condômino Joaquim Marcellino de Sousa
possue, com valorprimitivo de trezentos e noventa e um mil réis que corresponde a dois contos
e oitocentos e doze mil réis pela avaliação actuaL cuja parte de terras possue cem hectares de
terras de maltos e dois mil setecentos e doze hectares de campos naturaes. com os limites
seguintes: 'ít partir do marco numero dois de delimitação do immovel na margem esquerda do
ribeirão do Torto, na barra do córrego denominado Capoeira no limite com terras de Modesto
Gonçalves. pelo ribeirão Torto acima, limitando-se com o condomino Luiz José de Alcântara até
a um marco que divide com o condomino Francisco Joaquim de Magalhães, pela esquerda do
Torto na barra de uma vertentezinha entre os córregos Jerivá e o da Ponte,-deste marca pela
vertentezinha acima, limitando-se com o mesmo Magalhães. oitocentos e setenta metros até a

/)
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um marco; deste em rumo a outro na beira do córrego Jerivá a oitocentos e setenta metros de
sua barra; deste marco, pelo Jerivá acima até a sua cabeceira; desta em rumo a uma marco no
espigão, na Estação numero oito e estaca número trinta e sete, até onde vem se limitando com
o referido condomino Francisco Joaquim de Magalhães; deste marco volta pela linha de
delimitação do immove/, limitando-se com as terras da fazenda do Sobradinho ou Paranoasinho
até a um marco e com terras da fazenda Paranoá até a um marco numero treis de delimitação
do immove/, Estação número quatro, na cabeceira do córrego da Capoeira; por este córrego
abaixo Hmitando-se com as terras de Modesto Gonçalves, até a sua barra no ribeirão do Torto,
no marco número dois, ponto de onde partiram estes limites." (Grifei - o negrito consta do
original - fI. 1.138)

Portanto, os 100 alqueires da Transcrição nº 1.950, que correspondem a 484 hectares , tão
somente se somados aos 2.812 hectares a que se refere a Transcrição nº 3.431 totaliza, em
termos meramente aritméticos, 3.296,00,00 hectares, ou 680,991 alqueires.

Porém, em razão do falecimento de Joaquim Marcelino de Sousa e consoante a Escritura
Pública de Divisão Amigável que se acha reproduzida por cópias e juntadas às fls. 1.14l/54-vº,
entre os diversos bens imóveis então arrolados, figura: "uma gleba de terras na fazenda
"Torto"ou ''Brejo';neste município,havidana divisãojudicial do mesmo immove/,julgada
por sentença em 24 de Dezembro de 192/, com área de 479 alqueires, sendo 453 de
campos e 23 de mattos de segunda, registrada sob o numero de ordem 3.43/, às folhas
124e 125do Uvro3C, em 03 de Julho de 1937,pelo oHicialdo Registro deste Termo -
Francisco Muniz Pignata e acrescida ainda de cem (IDO)alqueires havidos em uma
permuta com Francisco Joaquim de Magalhães - na mesma fazenda "Torto'; registradas
no livro 38 às folhas 129 a 13/, sob o numero de ordem 195a pelo referido oHicial
Francisco Muniz Pignata, em 20 de Maio de 1935 - somente de campo os cem (100)
alqueires - Totaldas terras na fazenda Torto578 alqueires descriptos - (matto segunda
23 - campo 553), cujos 578 alqueires descriptos, foram avaliadospor dezoito contos e
oitocentos e noventa mil réis (18:890#000). Os cem (100) alqueires da permuta estão
anexos aos 478 -primeiramente descriptos, na gleba do Torto."(fls. 1.143e vº - Grifei)

Embora se note uma pequena diferença descritiva em relação à área do imóvel da Transcrição
nº 3.432, se 479 ou 476 alqueires, aos quais ainda se somou mais outros 100 alqueires que
eram objeto da Transcrição nº 1.950, o fato é que efetivamente os imóveis das ditas
Transcrições nº 3.431 e 1.85Dforam arrolados e partilhados.

Se a lide destes autos gira em torno de supostos 104,991 alqueires pretendidos pelos Opostos,
somente da leitura da certidão de fI. 1.143e vº), já se nota uma pequena diferença de 3 (três)
alqueires. Afinal. a certidão anuncia "479 alqueires" que "correspondente" à soma de 453
alqueires de campos e 23 de matos, o que na verdade resulta some de apenas 476 alqueires.
Porém avançando-se em direção a aspectos ainda mais relevantes e tomando-se em
consideração os demais bens que integravam o monte partilháveL a avaliação total foi de "...
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sessenta e nove contos e setecentos e vinte mil réis (68:720#000), que divididos em duas
partes iguais, coube à viúva cabeça de casal. Dona Felippa Gomes Fagundes, de sua meiação, a
importância de trinta e quatro contos e oitocentos e sessenta mil réis (34:860#000), e aos
seis (6) herdeiros representando o de cujus premorto, igual quantia de trinta e quatro contos e
oitocentos e sessenta mil réis (34:860#000), que dividido em partes iguais entre os seis (6)
referidos herdeiros, coube a cada um a importância de cinco contos e oitocentos e dez mil réis
5:810#000), ..." (fI. 1.146)

Ao dispor sobre o pagamento da parte coube à meeira F~lippa Gomes Fagundes "... uma parte
de terras com área de cento e cincoenta e um {/50 alqueires, sendo cento e quarenta e dois
(142) de campos e nove (9) de mattos de segunda, situada na fazenda "Torto" ou "Brejo': deste
município, registrada no cartóiro de Registro de Immoveis deste Termo sob o numero de ordem •
treis mil quatrocentos e trinta e um (3431J, às folhas cento e vinte e quatro (124) do livro 3-[
[...) avaliada por cinco contos e cento e sessenta mil réis (5:1BO#OOO;" ..." (fI. 1.147)

Quanto ao pagamento do herdeiro Modesto Gonçalves Guimarães, como parte do seu quinhão
no valor de 5:810#000, entre outros bens "... uma (l) parte de terras situada na fazenda "Torto"
ou "Brejo", com a área de sessenta e um (80 alqueires, sendo cincoenta e sete (57) de
campos e quatro (4) de mattos de segunda, em commum com a viúva inventariante Dona
Felippa Gomes Fagundes e com os herdeiros Sebastião Marcelino de Sousa e Anísio Gonçalves
Guimarães, registrada [...] sob o numero de ordem treis mil quatrocentos e trinta e um (3.431),
[...] avaliada por dois contos e cento e dez mil réis (2:110#000) ..." (fI. 1.148-v!!)

Ao herdeiro Sebastião Marcelino de Sousa, e no respectivo pagamento, tocou-lhe "uma (l)
parte de terras com área de cento e setenta e sete (177) alqueires de campos e cinco (5) de
mattos de segunda, em commum com a viúva inventariante Dona Felippa Gomes Fagundes e
com os herdeiros Modesto Gonçalves Guimarães e Anísio Gonçalves Guimarães, registrada [...]
sob o numero de ordem treis mil quatrocentos e trinta e um(3.431), [ ...] no valor de cinco
contos e oitocentos e dez mil réis (5:810#000)." (fls. 1.150e v!!)

Finalmente, ao herdeiro Anrsio Gonçalves Guimarães coube "uma (l) parte de terras em
commum com a viúva inventariante Dona Felippa Gomes Fagundes e com os herdeiros Modesto
Gonçalves Guimarães e Sebastião Marcelino de Sousa, com a área de cento e setenta e sete
(177) alqueires de campos e cinco (5) de mattos de segunda, situada na fazenda "Torto"
ou "Brejo", deste município, registrada [...] sob o numero de ordem treis mil quatrocentos e
trinta e um(3.43I), [...] no valor de cinco contos e oitocentos e dez mil réis (5:810#000)." (fls.
1.151 e v!!).
Aos demais herdeiros couberam outras terras e outros bens, de modo que igualmente

//f
terminaram contemplados com quinhões no mesmo valor de 5;810#000, e não merecem vir à ,/ I'

saara dos fatos dastas autos, pois am nada raparcutam. /'



Mas, observada a soma das áreas resultantes dos quinhões da divisão da Fazenda "Torto" ou
"Brejo", bem assim os respectivos valores, estão assim discriminados:

Meeira/herdeiros: Área (alqueires) Avaliação

Felippa Gomes Fagundes 151 5:160#000

Modesto Gonçalves Guimarães 61 2:110#000

Sebastião Gonçalves de Oliveira 182 5:810#000

Anísio Gonçalves Guimarães 182 5:810#000 •
TOTAIS: 578 18:880#000

Deve-se considerar que, ainda segundo a dita Escritura de Partilha Amigável 12105/1840, foi
expressamente incluída no monte "uma gleba de terras demarcadas, com área de cem (100)
alqueires, sendo noventa (80) em campos e dez (10) em mattos de segunda, na fazenda
"Tortinho", deste Município. na margem esquerda do rio "Torto" e dividindo pelo lado direito
com a fazenda "Sobradinho" e pelo lado esquerdo com a fazenda "Paranauá" ou "Paranoá",
havida de Valeriano Rodrigues Castro, por duzentos mil reis (200#000), em título particular.
datado de vinte e dois (22) de Agosto de mil novecentos e quinze (1815) e registrado sob o
numero de ordem 385, às folhas 46 verso 47 do livro 3D do official do Registro Geral. Leolino
Cezar de Sousa. da Comarca de Formosa, neste Estado, em 3D de Junho de 1816. a qual
avaliaram por treis contos e setecentos mil reis (3:700#000);" (Grifei - fls.1.I42-v!!/3)

Tal registro tem relevância para que não se confunda com outra gleba de terras. também com
100 (cem) alqueires, que. no entanto, constituía coisa diversa e foi objeto da Transcrição n!!
1.850, i. é, aquela que se juntou à Transcrição nll 3.431. sendo que estas duas últimas,
como se viu, restaram partilhadas entre a viúva-meeira e os herdeiros Modesto,
Sebastião e Anísio. (grifo nosso)

Para espancar de vez quaisquer dúvidas a esse respeito, nota-se que essa mesma gleba de 100
(cem) alqueires, que é objeto da Transcrição n!! 385 do Registro de Imóveis de Formosa-GO. na
partilha, tocou ao herdeiro Modesto Gonçalves Guimarães, complementando o pagamento com
aquela gleba de 61 alqueires da Fazenda "Torto" ou "Brejo" (avaliada por 2:110#000 e advinda
das Transcrições n!! 1.850 e 3.431), outra qual seja "uma (I) gleba de terras demarcada, com
cem (100) alqueires, [...] situada na Fazenda "Tortinho" [...] havida por compra a Valeriano
Rodrigues de Castro [...] registrada no cartório do Registro de Immoveis da Comarca de .//1

Formosa. neste Estado. [...] sob o numero de ordem trezentos e oitenta e cinco (385) [...] /
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avaliada por treis contos e setecentos mil reis (3:700#000);" (f1s, 1.148 e vº), de modo que
assim terminou contemplado com o mesmo total de 5:810#000 que coube aos demais
herdeiros.

Tal registro é essencial para se concluir que não se há falar em bens sonegados, que assim
dessem ensejo a alegações com as quais fortemente se apegam os Opostos quando pretendem
o reconhecimento de supostos direitos hereditários aos quais subrogaram ou sucederam, para
vê-los reconhecidos contemporaneamente por elevados esforços, inclusive para que se possa
concluir também que a perícia realizada não se mostra confiável. por mais que se homenageie o
domínio técnico dos peritos em geral.

Com toda segurança, se vê, assim, que não vinga a tese construfda pelos Opostos no •
sentido de que os mo alqueires objeto da permuta de que cuida a Transcrição nº 1.950
não foram inclufdos no inventário e partilha. Afinal. a literalidade da Escritura de Partilha
Amigável de fls. 1.141/54-vº) deixa indene de dúvidas que efetivamente se deu partilha a esta
área de terras, bem como em relação à totalidade das terras a que se refere a Transcrição nº
3.431. Para tanto, basta rememorar que, à gleba de terras que pertencia a Joaquim Marcelino
de Sousa, objeto da Transcrição nº 3.431. outra foi "... acrescida ainda de cem (IDO) alqueires
havidos em uma permuta com Francisco Joaquim de Magalhães - na mesma fazenda "Torto",
registradas no livro 3 B às folhas 128 a 131.sob o numero de ordem 1.850, [...]Total das terras
na fazenda Torto 576 alqueires descriptos - [...]. foram avaliados por dezoito contos e
oitocentos e noventa mil réis (18:880#000). Os cem (100) alqueires da permuta estão anexos
aos 476 - primeiramente descriptos, na gleba do Torto;" (fls. 1.143e vº - Grifei)

Vê-se, pois, que tanto pela área total de 578 alqueires, ou pelo valor da avaliação de
18:89D#000, após a morte de Joaquim Marcelino de Sousa nada restou em relação às
Transcrições nº 3.431 e 1.950, que não tenha sido partilhado.

Decerto que a certidão da Transcrição nº 3.431 que se juntou à fI. 1.138 se reporta a "Um
quinhão de terras que o condômino Joaquim Marcelino de Sousa possue, com o valor primitivo
de trezentos e noventa e um mil reis que correspondente a dois contos e oitocentos e doze mil
reis pela avaliação actual. cuja parte de terras possue cem hectares de terras de mattos e dois
mil setecentos e doze hectares de campos naturaes, ...".

Convertendo-se esses 2.812ha para alqueires goianos de 4,84ha, tem-se que o dito quinhão
haveria de correspondente a 580,881 alqueires.

Em seguida, tomando-se em conta que à dita gleba objeto da Transcrição nº 3.431 foi somada
outra com 100 (cem) alqueires advindos da Transcrição nº 1.850, chegou-se, equivocadamente,
à soma, feita pelos O~ostos do tota~ de 680,881 alqueires e,. porquanto as ~esapropri~ç~es que ~
conduziram a propriedade atual a Opoente- TERRACAPfOi de 576 alqueires, sobejariam OS" /
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'-.//'



supostos 104.881 alqueires aos quais se apegam os Opostos visando consolidar ou legitimar
suas ocupações de fato ou interesses atuais em ocupá-Ias.

Contudo, do que se vê e conclui. há um inequívoco e grotesco erro do serviço registral
imobiliário. o qual afeta enormemente a segurança jurídica que dele se esperava. na medida em
que os seus efeitos de publicidade comprometem o exercício do controle de disponibilidade
quantitativa das terras que se acham inseridas em seus assentos.

Aliás. de há muito essa insubsistente tese de área remanescente de 104,881 alqueires em que se
apóiam os Opostos. já foi sepultada por sentença proferida pelo d. Juízo da Comarca de
Planaltina de Goiás-GO. doc. fls. 2.843/8, que aliás veio aos presentes autos por diligência do
próprio perito. Trata-se de sentença que julgou os Embargos de Terceiro apresentados pela •
TERRACAPem face dos espólios de Joaquim Marcelino de Sousa e Felippa Gomes Fagundes,
embargos estes apresentados em face do pedido de Sobrepartilha autuado sob o nº 834/84,
diante do primitivo inventário autuado sob o nº 238/48.

O fundamento dos embargos, do que se vê do relatório da dita sentença proferida em
18/04/1886, cinge-se à afirmação de que as terras que haveriam de ser sobrepatilhadas são
aquelas que foram desapropriadas ad corpus e integradas ao patrimônio público. de modo que
assim não poderiam estar à mercê da pretensão da inventariança derradeira.
Ainda de acordo com o relatório daquela sentença. a inventariança apoiava-se na mesma tese
de que a área total que pertencia aos espólios era de 680.881 alqueires. dos quais foram
desapropriados apenas 576 alqueires, remanescendo aqueles 100 alqueires da Transcrição
1.850 e outros 4,881 (vide fI. 2.844).

Referida sentença bem apanhou a origem do erro no qual incorreu ou foi levado o Registro de
Imóveis, de onde se transcreve:

''UMAgleba de terras na fazenda TORTOou OREJO deste município, havida na divisão judicial do
mesmo Imóvel, julgada por sentença em 24 de Oezembro de 192t com área de 479 alqueires-
sendo 453 de campo e 23 de mato de segunda, registrada sob o ng de ordem :J.43t às!ls. 124 e
125 do Livro 3C, em 3de Julho de 193'l pelo Oficial de Registro deste Termo Francisco Muniz
Pignata e acrescido ainda de 100 alqueires havidos em permuta com Francisco Joaquim de
Magalhães - na mesma fazenda TORTOregistrado no Livro 30 a !ls. 129 e 13t sob o ng de ordem
1950 pelo referido Oficial Francisco Pignata, em20 de Maio de 1935 - somente de campo os 100
alqueires - total das terras na fazenda TORTO578 alqueires (Mato segunda 23 - Campo 553)
VALORatual dos 878 alqueires é de dezoito contos oito centos e noventa mil reis- vistos à
margem.
Os cem alqueires da permuta estão anexos aos 478 - primeiramente descritos, na gleóa ../j
_do_"'_71J_W"'_1J'. (Grifei e negriteL) //
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É de se admirar como um erro tal vulgar, tão singelo, possivelmente de ordem meramente
datilográfico. tenha servido a pretextos que tanto causam desarranjos fundiários no Distrito
Federal. que chegam a 508.15,64ha e aos quais o sr. perito concluiu tratar-se de terras do
domínio privado. não obstante concluir-se com máxima segurança tratar-se de terras públicas.
Um erro assim não haveria de retumbar com tamanha ameaça ao patrimônio público.
Como é que a certidão ("nada certa") comete o erro de somar 453 alqueires de campos e
outros 23 de matos de segunda, e apresentar o resultado total da área como sendo 478
alqueires?
Ora. são erros crassos como tais que justificam aquele outro erro ainda mais injustificável. ao
"certificar" que o imóvel continha 676 alqueires. E somente os incautos ou aproveitadores de
má-fé, ainda insistem em se valer desses mesmos erro tabulares.

Ora, se "os cem alqueires da permuta estão anexos aos 476 - primeiramente descritos na gleba
do TORTO".resta que a soma das áreas alcançaria a apenas 576 alqueires, e não aos 676 acima
apontados.

Bastava que se tivesse grafado "VALORatual dos 576 alqueires é de dezoito contos e oitocentos
e noventa mil réis", quando inexplicavelmente grafou-se 676 alqueires. Procuram os Opostos
justificar que essa diferença (576 para 676 alqueires) resulta da soma daqueles 100 alqueires a
que se refere a Transcrição nº 1.850. Mas ocultam ou tergiversam suas alegações, olvidando
que essa área da Transcrição nº 1.850 foi explicitamente acrescida aos 476 (ou 478) alqueires
da Transcrição nº 3.431. e de ambas as glebas deu-se partilha. conferindo 151 alqueires à
meeira-viúva (Transcrição posterior nº 3.801). 61 alqueires a Modesto Gonçalves Guimarães
(Transcrição posterior nº 4.104), 182 alqueires a Anísio Gonçalves Guimarães (Transcrição
posterior nº 4.106) e os outros 182 alqueires restantes a Sebastião Gonçalves de Oliveira
(Transcrição posterior nº 4.538). totalizando 576 alqueires.

Por isso. com simplicidade e exatidão, fundamentou o mm. Juiz: "A mera incoincidência entre a
área enunciada por fruto de erro datilográfico, não pode alterar a realidade constante do
Registro Público indicado no próprio Inventário." (fI. 2.847). Desse modo, acrescenta,
"Cristalinamente verifica-se que as glebas referentes aos Registros 3.431 e 1.850 foram
partilhados na totalidade, consoante a descrição feita, a partilha amigável e o resultado das
áreas de valores partilhados." (fI. 2.848).

E. ao final. com o dispositivo da sentença, proclamou: "... julgo procedente os pedidos contidos
no EMBARGOSDETERCEIROassegurando o domínio e a posse sobre as terras da Fazenda BREJO
ou TORTO, Registros 3.431 e 1.850 e identificadas na inicial em favor do Embargante."
A rigor. basta trazer aos autos a certidão do trânsito em julgado da referida sentença, para que
a questão em testilha se curve à garantia constitucional encartada no art. 5º, inc. XXXVI.na
soberania da coisa julgada, embora corram notícias de que tal sentença não foi modificada
pelas instâncias revisoras e. quando do retorno dos autos do e. STJ, estes se extraviaram. Pior
seria se tivessem sido "extraviados".



Apóiam-se os Opostos naqueles 100 alqueires da Transcrição nº 1.850. além de outra diferença
aritmética de 4.881 alqueires. lembrando que 03 (três) alqueires se explicam pela soma de 453
alqueires de campos e 23 de matos. que correspondem a 476 alqueires. e não 478 alqueires.
Embora sejam apenas 3 alqueires somente aí. só aí se vão 145.200m2 de valiosíssimo terreno
com destinação a fins urbanos.

Iluanto a esses ditos 100 alqueires derivados de mero erro datilográfico. já não há mais dúvidas
a respeito da sua inexistência real. senão tanta celeuma conveniente que propiciou.
Resta examinar. apenas, quanto aos supostos 4.881 alqueires e dos quais já se pode descontar
3 (três) alqueires como antes exposto. o que assim reduziria a diferença a apenas 1.881
alqueires.

A esse respeito. é necessário considerar que as medidas referidas nos registros imobiliários
de outrora. especialmente de remotas eras. em geral padecem de imprecisões que são
correlatas à mesma deficiência técnica que os padrões e instrumentos daquele tempo
produziam. até com certa naturalidade.

Somente a evolução tecnológica e as contemporâneas técnicas e ferramentas de cartografia,
quando confrontadas com os métodos e instrumentos antigos. terminam por revelar essas
diferenças. em geral não tão discrepantes quando as medidas antigas foram feitas dentro da
melhor técnica disponível do seu tempo.

Em outras palavras. as técnicas vigentes, assim determinadas ou acolhidas pela Lei nº
10.26712001 ao regular o aproveitamento de recursos cartográficos oferecidos pelo Sistema de
Posicionamento Global (georreferenciamento) possibilitam medições com grau de precisão até
mesmo absoluto. a depender dos equipamentos utilizados.

Com efeito. se a Fazenda "Brejo" ou "Torto", que pertencia ao espólio de Joaquim Marcelino de
Sousa veio anunciada com área de 2.812 hectares a teor da certidão de fI. 1.138e tal se repetiu
com a ocasião do descerramento da Matrícula nº 12.887 do 2º RI/DF (fls. 2.721/6). aliás.
reproduzindo-se inteiramente a literal e coincidente descrição perimetral primitiva (fI. 2.720.
inclusive com remissão àquela sentença de 24/08/1.821 ao homologar a divisão amigável da
Fazenda Brejo ou Torto e deferir ao dito Joaquim Marcelino de Sousa a área anunciada como
sendo de 2.812 hectares, a teor do R-40/125.887, de 1210812011 e em razão do
georreferenciamento a mesma descrição poligonal doravante designada pela adoção de
vértices e coordenadas. constatou-se que a área efetivamente contém apenas 2.686,IO,37ha.
(fI. 2.727). Logo. encerrada a Matrícula 125.887, a esta seguiu-se a abertura de Matrícula nº /'\
125.888 (fI. 2.726-vº), tomando-se como objeto a mesma coisa na, em perfeita continuidadB// /
registral. /'
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Ora, os 2.812ha de que falava a Matrícula 125.887 (que sucedeu às Transcrições 3.431 e 1.850)
era a medida aproximada de 580,881 alqueires (ou 2.81L88,64ha, muito próximo dos 2.812ha).
Feito o georreferenciamento e segundo o mesmo perímetro descrito desde a divisão de 1.821
(R-40/125.887 - fls. 2.726-vº), constatou-se que em verdade a área total era de apenas
2.686,IO,37ha (fI. 2.727), de modo que somente isso faz conclusão no sentido de que inexistiam,
fisicamente, aqueles outros 4,881 alqueires.

Logo, nem os 100 alqueires da Transcrição 1.850 ou os remanescentes 4,881 alqueires têm
qualquer existência real. senão porque foram tomados unicamente com distorções discursivas
convenientes daqueles que se julgam demasiadamente expertos para edificar teses com as
quais tão somente buscam lucupletamento por meio do assenhoreamento de terras públicas.
Para que não pairem dúvidas a respeito da conclusão da inexistência da pretendida área
remanescente de 104,881 alqueires na qual se apóia a pretensão dos Opostos, cumpre observar
que por ocasião do descerramento da Matrícula nº 125.887 (fls. 2.721/6-vº), tal tomou por
registros anteriores, entre outras subseqüentes, exatamente as Transcrições nº 3.801 (R-
2/125.887 - fI. 2.721),4.104 (R-4/125.887 - fI. 2.72I-vº), 4.106 (R-5/125.887 - fI. 2.72I-vº) e 4.538
(R-Il/125.887 - fI. 2.722), i. é, aquelas que indicavam os proprietários primitivos assim
reconhecidos na partilha feita com o inventário dos bens deixados por Joaquim Marcelino de
Sousa.

Vale considerar que a desapropriação de 0l/08/1856, relativamente às terras das
Transcrições nº 3.401 e 1.850, foi feita em comum, i. é, quando remanescia uma fração que, por
não ter sido desapropriada, ficou em comunhão entre o Poder Público e o herdeiro ou sucessor
não desapropriado. Porém, essa dita porção não desapropriada não se reconhece aos Opostos,
seja por força dos próprios fundamentos com os quais vindicam os 104,881 alqueires, seja
porque, nos termos do R-38/125.887 (fI. 2.726) restou assentado que dessa comunhão
participava o então reitor da Universidade de Santa Maria-RS, JOSÉ MARIANODAROCHAFILHO,
por compra de 14,175 alqueires (ou 68.60.70ha) feita ao descendente DEDLlNOCARLOS.
De tal modo, constituindo-se únicos proprietários tabulares do imóvel objeto da Matrícula nº
125.887, com área medida e georreferenciada nos termos do R-4D/125.887 (fls. 2.726 e vº)
apurando-se efetivamente e apenas 2.686,1O,37ha, promoveram a respectiva partilha amigável
a TERRACAPe o espólio de JOSÉ MARIANODAROCHAFILHO.Tal divisão amigável esteve à mercê
da atuação fiscalizadora do Ministério Público e, após satisfeitas todas as exigências de
instrução, concluiu pela homologação e esta foi dada por sentença deste jUíZ[]especializado,
proferida nos autos nº 2010.01.1.042034-8, consoante assim restou assentado no R-l/125.888,
cabendo ao espólio de JOSÉ MARIANOuma área proporcional - em razão da redução da área
georreferenciada - de 65,5L26ha e o restante à Opoente- Terracap.

A destinação que o referido espólio de JOSÉ MARIANODAROCHAFILHOdeu às suas terras é de
ordem estritamente particular, de conveniência e gestão privada, e não tem relevância alguma
com o que se discute nestes autos, embora o episódio tenha servido para, em distorções ./~
discursivas convenientes, a espezinhar contra a honra e a dignidade com a qual se exerce a
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judicatura. onde não se poupou invenclOnlce e propagação de infâmias.
Como se viu, a análise desses documentos retro reportados, mesmo que antigos e entrelaçados
no emaranhado de registros imobiliários até mesmo inconsistentes, permitiram concluir que a
tese dos Opostos não se sustenta. se ainda insistem naquela suposta sobra de terras não
inventariadas, de 104,881 alqueires.

Por isso, com integral acerto. assim manifestou o órgão ministerial. a quem se pede vênias
para transcrever:

"Portanto. não restam dúvidas acerca da natureza pública do imóvel. considerando que está
demonstrado nos autos o registro das desapropriações da área conhecida como "Fazenda
Brejo ou Torto", a qual engloba a área total do imóvel objeto da presente ação.

Ou seja, a área reclamada pelos opostos trata-se de área pública, de propriedade da Terracap
e. consequentemente, afasta qualquer alegação referente à existência de posse particular
sobre o imóvel. considerando que não é possível posse de bem público sem a permissão
expressa da Administração Pública.

No caso dos autos. evidentemente que não houve tal permissão. de forma que eventual
exercício de atividade sobre o imóvel deve ser entendido apenas como mera detenção.
portanto, precária e impassível de proteção possessória.

Consequentemente, por se tratar de ocupação irregular. verificá-se que estamos diante de
esbulho, razão pela qual foi ofertada corretamente oposição pela Terracap." (fI. 3.875 - O
negrito é do original.)

É de se considerar. contudo. que o Laudo Pericial lançou conclusão de que se tratava de terras
particulares, com origem nos tais 104.881 alqueires.

Ora, se inexistem esses 104,881 alqueires, não se compreende, em termos de racionalidade.
como poderia o perito chegar a tal conclusão. salvo se por inconcebível erro ou coisa do
gênero.

Por isso, mais uma vez rogando vênias à manifestação ministerial. transcreve-se do seu r.
parecer de fls. 3.610/22:

"O Condomínio Tomahawk alega, por último. que o remanescente de 104.881 alqueires seria
oriundo da Transcrição 3.431. feita em 1.837 no CRI de Planaltina. e que a transcrição
subseqüente, a matrícula nº 125.887. do CRI 2º Ofício-DF. seria nula porque não contempla essa
área. já que a soma das áreas constantes das R.2, R.4. R 5 e R.IItotalizam 576 alqueires. sendo
que a área inventariada corresponde a penas 476 alqueires provenientes da Transcrição ..~/~
3.43lacrescidos dos 100 alqueires da Transcrição 1.850. Insiste. assim, que área remanescente/'

/



I

•

não foi objeto de inventário e partilha. Tese essa confirmada pelo Perito. nos esclarecimentos
de fls. 3.038/3.082.

Ocorre que os adquirentes desse remanescente deveriam ter registrado a gleba no período
compreendido entre a celebração do contrato de cessão e a morte do cedente. ocorrida nos
idos da primeira metade do século passado.

Após a morte do proprietário. outra saída não há senão a inventariança e a sobrepartilha. sob
pena de violação ao princípio da continuidade dos registros públicos. princípio instituído para
resguardar o direito individual de propriedade e o interesse coletivo à manutenção da ordem e
segurança pública.

Contudo. os cessionários não registraram a tempo. dormiram. deixaram transcorrer quase
meio século para tentar regularizar a cadeia dominial do imóvel. Nesse meio tempo. o Estado de
Goiás desapropriou toda a área na qual se insere o suposto remanescente. que depois passou a
pertencer à Terracap.
Ao ajuizarem. muito tardiamente. a ação de sobrepartilha nº 834/84. os cessionários não
tiveram sucesso. vez que o Juiz sentenciante entendeu não haver direito a sobrepartilha. ao
fundamento de que ditos 104.881 alqueires já haviam sido partilhados. acolhendo. assim. a tese
da Terracap. legítima sucessora do quinhão partilhado. tudo conforme documento de fls.
2.843/2.8488. referente à sentença proferida nos embargos nº 883/84. opostos pela
Terracap.

Assim. ao contrário do que afirma o Perito. não resta nenhuma dúvida de que a sentença
proferida nos autos nº 883/84 englobou todo a área do das Transcrições 3.431 e 1.850
pertencentes ao espólio de Joaquim Marcelino de Sousa e de sua mulher Fellipa Gomes
Fagundes. objeto sobrepartilha nº 834/84. julgada improcedente.
[...]
É certo também que a situação do quinhão de José Mariano da Silva é muito diferente do
suposto quinhão pertencente ao Condomínio Tomahawk: enquanto o primeiro se apóia em título
devidamente registrado. o segundo se fundamenta em contrato particular imprestável a
registro.

Logo. como já dito. o título particular apresentado pelo Condomínio Tomahawk não serve para
lhe fundamentar a posse porque posse não tem. já que os 104.881 alqueires pertencem à
Terracap por força das transcrições e registros subseqüentes às Transcrições 3.431 e 1850.
bem como por força das sentença que indeferiu a sobrepartilha e que julgou procedentes os
embargos da Terracap.

Assim. ao contrário do que afirma o Perito e o oposto Condomínio Tmahawk. conclui-se que não
há nulidade nenhuma na matrícula 125.887. proveniente da Trasncrições 1.850 e 3.431. ..---)
porquanto absolutamente consentânea com a cadeia dominial e com a coisa julgada. /
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referente a bem permutado em 20 de maio de 1936, inventariado em 1940, ignorando toda a
cadeia sucessória posteriormente instalada, ignorando inGlusive as transmissões feitas ao
estado de Goiás e à Terracap. Ignorando por fim que as aquisições decorrentes de
desapropriações tem natureza originária.

Por petição de fls. 3.605/6 os opostos Condomínio Tomahawk e Associação dos Adquirentes
dos Lotes no Condomínio Tomahawk pedem a improcedência da ação pelo fato de haver sido
ajuizada a ação demarcatória nº 2012.01.000758-2.

Todavia, não assiste razão ao oposto, uma vez que as razões invocadas neste processo pela
opoente Terracap são suficientes para que esse Juízo julgue procedente o pedido
independentemente da mencionada demarcatória." (fls. 3.614120 - g. n.).

De fato, são valorosos os apontamentos feitos pelo órgão ministerial. sobretudo ao dizer que os
inventários ou sobrepartilhas constituem meio usual pelo qual buscam os atuais interessados
nas disputas fundiárias por supostos direitos de propriedade que não foram atingidos por
desapropriações, articular instrumentos para lhes dar legitimidade processual e, assim agindo.
atuam em nome dos mortos com enorme desenvoltura, restando dúvidas se atuam no interesse
próprio ou no interesse dos sucessores de quem obtém mandatos de representação judicial ou
extra.

Certamente que também labora com inarredável consistência jurídica, ao dizer que os direitos
de propriedade que foram resolvidos na primeira metade do Século XX, não estão à mercê de
decisões recentes que possam ter ignorado esses direitos constituídos naquela ocasião, os
quais, ainda que pudessem padecer de algum defeito qualquer já se convolaram em situações
de direito em face dos princípios e fundamentos que autorizam a prescrição aquisitiva em favor
dos atuais proprietários, o Poder Público a quem também se deve reconhecer os mesmos
efeitos da conduta de boa-fé.

Causa estranheza, ainda, que aqueles antigos alienantes - em nome próprio ou mesmo seus
sucessores imediatos - não venham a juízo "reclamar" eventual preterição ou sonegação, até
porque o tempo decorrido já teria sepultado esses pretensos "direitos" aos efeitos de
prescrição. No entanto. não obstante as desapropriações ocorridas
na década de 1.850, só no final do Século XX ou no limiar do novo milênio inauguram-se
pretensões visando reconhecimento de direitos que estavam "esquecidos" a décadas.
Também é de se estranhar que o perito tenha se deixado levar à conGlusão anunciada com o
seu laudo, ou em tantos esclarecimentos que se seguiram.

Aliás, diante do laudo propriamente apresentado às fls. 1.000/1.836, suas inconsistências
desafiaram sucessivos pedidos de esGlarecimentos, que nunca se esgotaram na lógica dos
fatos. Nem mesmo os esclarecimentos determinados ex officio foram bastante para salvar O/~
trabalho pericial. o qual. desde o princípio, mostrava-se insuficiente para revelar silogismo '
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, entre os fatos e a conclusão e. com isso. não emprestava segurança ao convencimento.
Por isso. já na derradeira oportunidade. determinou-se a tomada de esclarecimentos em
audiência. onde declarou:

"... que não designou local data e horário para início dos trabalhos; [...] que por ocasião dos
trabalhos de campo, percorreu pessoalmente. com um topógrafo. as linhas poligonais das
transcrições 3431 e 1850 do RI/Planaltina-GO; [...] que a transcrição 1S50 declarava
proprietário o mesmo Joaquim Marcelino; que a transcrição 1S50 se referia a uma área de 100
alqueires. salvo engano adquirido por compra; que a matrícula 3431 se referia a uma área com
580 alqueires, não se recordando quando ou de quem Joaquim Marcelino a adquiriu; que pelo
falecimento de Joaquim Marcelino e respectivo inventário. tocou à viúva uma área de 576
alqueires; que provavelmente a diferença entre os 580 e os 576 alqueires supra referidos
decorrem de distintas medições feitas nas respectivas ocasiões; que a viúva Felippa Gomes
Fagundes levou a inventário 476 alqueires vindos da transcrição nº 3431 e outros 100 alqueires
advindos da transcrição 1S50, totalizando 576 alqueires que foram então inventariados; que na
divisão coube 151alqueires para dona Felippa, 61 alqueires para Modesto Gonçalves Guimarães.
182 alqueires para Anísio Gonçalves Guimarães e mais 182 alqueires para Sebastião Marcelino
de Sousa. de modo que as respectivas cotas totalizaram 576 alqueires; que no entanto o total
da área de Joaquim Marcelino de Sousa era de 680,881 alqueires, sendo 580,881 alqueires da
transcrição 3431 e 100 alqueires da transcrição 1S50; que assim, dos 680.881 alqueires,
descontados os 576 alqueires que foram inventariados por dona Felippa, remanescem 104.881
alqueires da matrícula 3431. que não foram objeto de inventário; [...] que esses 104.88\
alqueires estão dentro das áreas resultantes das somas correspondentes às transcrições 3431
e 1S50; que no entanto. esses 104,881 alqueires estão dentro da primitiva área de 576 alqueires
da transcrição 3431. pois que resultam de área que não foi incluída no inventário nº 238/1S40
de Planaltina-GO; [...] que não sabe qual é o perímetro correspondente à desapropriação para a
formação do território do Distrito Federal; que podem ser definidas as linhas poligonais da área
remanescente de 104,881 alqueires mediante exclusão das áreas que couberam aos herdeiros
no espólio de Joaquim Marcelino de Sousa. deduzidas da área maior de 576 alqueires; que
elaborou uma planta de localização relativamente a esses 104.881 alqueires. que essa planta é
constituída pelo documento de fls. 1364 dos autos, e memorial descritivo de fls. 1361/1363; [...]
que (não) fez a verificação das linhas poligonais na matrícula 12757; que as linhas poligonais da
matrícula 12757 correspondem às mesmas linhas do polígono apresentado pelas somas das
áreas das transcrições nº 3431 e 1S50 do RI/Planaltina-GO; que na ocasião em que visitou o
imóvel para realizar a perícia. não havia nenhum condomínio de residências instalado na área
dos 104.881 alqueires. assim representados conforme a planta de fls. 1364; [...] que no laudo
pericial. ao referir-se aos 104.881 alqueires como sendo área em comum, isso quer dizer que a
referida área está dentro do todo. porém separada das áreas que couberam aos herdeiros; que
foi possível estabelecer a área. localização e linhas poligonais dos 104.881 alqueires excluindo-
se do todo a que se refere a transcrição 3431 as áreas certas que couberam aos herdeiros no
inventário de Joaquim Marcelino [...] que os 104,881 alqueires permanecem como saldo da área
dividida entre os herdeiros de Joaquim Marcelino de Sousa, e obviamente esta área faz parte da
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área desapropriada para formação do Distrito FederaL" (fls. 3.766170)
Veja-se que nem assim foi possível elidir as contradições que o laudo pericial oferece, seja em
razão de premissas externas ao adotar elementos de fato que não condizem com a verdade,
seja quando - como se estivesse a pretender justificar em juízo o injustificável desacerto com o
qual laborou - descuida-se ao dizer, p. ex., " que remanescem 104,BBI alqueires da matrícula
3431.. que não foram objeto de inventário; [ ] que esses 104,BBI alqueires estão dentro das
áreas resultantes das somas correspondentes às transcrições 3431 e 1850; que
no entanto, esses 104,BBI alqueires estão dentro da primitiva área de 576 alqueires ...", e
inclusive chega ao ponto de afirmar "... que podem ser definidas as linhas poligonais da área
remanescente de 104,BBI alqueires mediante exclusão das áreas que couberam aos herdeiros
no espólio de Joaquim Marcelino de Sousa, deduzidas da área maior de 576 alqueires;" mas
"esclareceu" "que no laudo pericial. ao referir-se aos 104,BBI alqueires como sendo área em
comum, isso quer dizer que a referida área está dentro do todo, porém separada das áreas que
couberam aos herdeiros;"

Ora, se a área total que coube aos herdeiros e à meeira no inventário de Joaquim Marcelino de
Sousa era de 576 alqueires, não há como compreender que dentro dessa mesma área
coubessem os tais 104,BBI alqueires. A regra elementar da Física, segundo a qual dois corpos
não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, foi esquecida por inteiro pelo perito, não
obstante engenheiro civil.

Disse que, acompanhado de um topógrafo, percorreu todo o perímetro da área e que ela
corresponde à descrição perimetral das Transcrições I.B50 e 3.431. embora o perímetro todo,
tal como aferido modernamente e com segurança, revelou existir apenas 2.686,1O,37ha (fI.
2.727). Ora, essa medição é altamente confiável porque os trabalhos de georreferenciamento
somente têm ingresso no fólio real após a certificação de conferência feita pelo INCRA.Daí que
se mostra impossível elaborar qualquer planta segura, relativa a um perímetro com apenas
2.686,1O,37ha que nele se insiram todas as glebas resultantes da partilha feita no espólio de
Joaquim Marcelino de Souza (576 alqueires assim reconhecidos pelo próprio perito) e ainda
sobeje área para ilustrar em seu mapa ou planta os tais 104,BBl alqueires pretendidos pelos
Opostos .

Mais insubsistente é o laudo, ainda, quando chega ao ponto de dizer que foi possível elaborar
planta dos imóveis (ou glebas) que se justapõem dentro de um perímetro de apenas 576
alqueires, se estes correspondem apenas àquelas áreas que tocaram à meeira e aos herdeiros,
de modo que, por óbvio, nesse perímetro não cabia situar os tais 104,BBI alqueires. Parece que
aqui se reafirma o dito popular segundo o qual papel aceita qualquer coisa.
De outra banda, causa perplexidade como pôde o sr. perito, à falta de elementos registrais
precisos a respeito da existência e da descriçãoperimetral dos tais 104,BBl alqueires, definir a ..//7
sua localização atual naquele perímetro que já era bastante reduzido.
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E ao final. ao responder à indagação do Ministério Público. disse "... que os 104,881 alqueires
permanecem em como saldo da área dividida entre os herdeiros de Joaquim Marcelino de
Sousa, e obviamente esta área faz parte da área desapropriada para a formação do Distrito
FederaL" (GrifeL)

Nesse ponto. há algo com que se pode concordar com o perito. pois efetivamente "esta área faz
parte da área desapropriada para a formação do Distrito Federal". somente não se lhe
reconhecendo razões quando afirma a existência física. identificada e localizada dessa mesma
área. como se fosse subordinada ao domínio privado.

•

Mas isso não redime seu trabalho quanto, além de assinalar a localização dos 104.881 alqueires.
assinalou-os com a precisão de medida atribuindo-lhes área total de 508.15.87ha, mediante
"memorial descritivo" de fls. 1.361/3. não obstante os 104.881 revelar. já de saída, aqueles 03
(três) alqueires que a soma de 453 alqueires de campos e 23 de matos faz revelado em razão
de supostos 578 e não 576 alqueires. sem perder de vista que outras diferenças inexistentes já
se fizeram exaustivamente examinadas e assim constatadas em linhas pretéritas .

Não se concebe que. diante das até naturais diferenças de áreas e medidas feitas em distantes
ou antigas datas, em face das medições modernas hoje utilizadas com o sistema do
georreferenciamento. ainda assim mantivesse convicção firme de que aqueles tais 104.881 de
longevas eras não só existem. mas correspondem exatamente aos tais 508.15.87 ha a que se
refere o "memorial descritivo" de fls. 1.361/3.

A coincidência tão elevada ao contrário de convencer. produz a desconfiança na qualidade do
trabalho pericial.

Quanto os Opostos propriamente. e para arrematar. só a imaginação. a suposição ou a
construção maliciosa ainda poderiam insistir nesse construto f1uídico. que se desmancha à luz
da análise e da verdade.

• Em razão de todo o exposto, REJEITO todas as questões de ordem processual que foram
trazidas pelas partes e, no mérito. acolhendo a valiosa manifestação ministerial em apoio à
exata composição ora dada e sua medida com o direito. JULGO PROCEDENTESos pedidos
formulados pela Opoente. conforme deduzidos nos autos nº 2004.01.1.054067-5 e. assim,
declaro em favor da Opoente COMPANHIAIMOBILIÁRIADEBRASíLIA- TERRACAPo direito à posse
plena sobre as glebas de terras que foram desapropriadas da Fazenda "Brejo" ou "Torto".
atualmente abrigadas na Matrícula nº 125.888 do 2º RI/DF - e tão somente no tocante à parte
que Ihecoube na divisão amigável de que cuida o respectivo R-1/125.888 - pelo que assinalo aos
Opostos o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária. sob pena de reintegração //
compulsória." /

---./
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9 - Como se vê, o único trabalho do ilustre Juiz de Direito da Vara
de Registros Públicos do Distrito Federal, Df. RICARDO NÓRIO
DAITOKU foi copiar uma esquizofrênica sentença lavrada pelo digno Juiz
de Direito, Dr. CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, que foi
proferida nos autos do Processo de Oposição nO2004.01.1.054067-5 em
Interdito Proibitório, dos quais o Espólio de Joaquim Marcellino de
Sousa não foi parte.

11I - NECESSIDADE DE REFDRMA DA SENTENÇA RECDRRIDA

8 - A sentença proferida nos autos do Processo de Dúvida
Registrária n° 2012.01.1.029503-6 merece censura e deverá ser reformada
por decisão dessa douta Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, em razão de que, os fundamentos adotados pelo eminente
julgador monocrático, copiados da sentença da Oposição nO
2004.01.1.054067-5, são inverossímeis, não encontram respaldo nas provas
dos autos e violam, de maneira direta, os artigos 5°, XXII, XXX, da CF/88,
os artigos 1.245, S 2° e 2.023 do atual Código Civil, bem como
desacreditam os princípios da continuidade, da especialidade e da
disponibilidade do registro imobiliário, conforme se demonstrará linhas
adiante.

9 - Pior, numa questão de simplicidade franciscana se vê os
eminentes Juízes, Dr. RICARDO NÓRIO DAITOKU e Df. CARLOS
DIVINO VIEIRA RODRIGUES tentam turvar o direito do Espólio de
JOAQUIM MARCELLIN DE SOUSA e procuram incutir nas mentes dos
jurisdicionados a absurda conclusão de que a soma das 02 (duas) glebas
de terras da Fazenda 'BREJO' ou 'TORTO', uma com 476,00
alqueires, oriunda da Transcrição n° 3.431 e a outra com 100,00 (cem)
alqueires, oriunda da Transcrição nO1.950, que foram objeto de partilha no
Processo de Inventário n° 238/40 TOTALIZAM 680,991 alqueires, os
quais passaram a integrar os patrimônios da COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e de JOSÉ MARIANO DA ROCHA
FILHO. Tais fundamentos, com todo respeito, não passa de arrematado //f
favorecimento ilícito de quem não tem compromisso com a lisura dos atos' /
praticados pelos cartórios de registro de imóveis. !

/
J

•



•

IV - JULGADA A PARTILHA, FICA [] DlREIT[] DE CADA UM D[]S HERDEIR[]S
CIRCUNSCRIT[] A[]S BENS DE SEU DUINHÃ[] (Art. 1.8[]1, do Código Civil de 1.918

e Art. 2[]23, do Código Civil de 2[][(2):

10 - Com a petição de recurso de apelação e documentos em anexo,
as Recorrentes provam a essa douta Corregedoria da Justiça, que na
denominada Fazenda 'BREJO ou TORTO', que pertencia ao município de
Planaltina-GO, hoje, localizada no Distrito Federal, o seu avô, Joaquim
Marcellino de Sousa adquiriu 02 (duas) glebas de terras contíguas, que têm
seus limites e confrontações distintos, cujas áreas são identificadas de
modo seguinte:

a) 580.991 alqueires. adquirida na Divisão Judicial da Fazenda Brejo ou Torta. julgada par sentença de
24 de dezembro de 1.921. proferida pelo MM.Juiz de Direito da Comarca de Planaltina-GO. que foi registrada
originariamente na Transcrição nO 3.431. do Livro 3-C. fls. 124/125. feita em 03.07.1837. perante o CRI-
Planaltina-GO; e

b) IDO.OOalqueires da Fazenda ' BREJO' ou 'TORTO' adquiridas par permuta feita com Francisca
Joaquim de Magalhães. cuja gleba de terras foi registrada originariamente na Transcrição n° 1.950. do Livro
3-8. fls. 130 a 131. feita em 20.05.1835. perante o CRI-Planaltina-GO. conforme se vê da certidão de fls. 134-
134vO).

11 - A soma destas 02 (duas) glebas de terras adquiridas por
JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA, na Fazenda ' BREJO' ou
'TORTO', conforme provam as certidões das Transcrições nOs 3.431
(580,991 alqueires) e 1.950 (100,00 alqueires), ambas registradas
originariamente no CRI de Planaltina-GO, cópias anexas, totalizam uma
área com 680,991 alqueires geométricos.

12 - Com o falecimento de JOAQUIM MARCELLINO DE
SOUSA procedeu-se a seu inventário na Comarca de Planaltina-GO,
julgado por sentença de 11 de março de 1.940 (fls. 261-306vO),tendo o
Processo sido autuado sob o nO238/40, no qual a inventariante/meeir~
Felippa Gomes Fagundes, com referência àquelas 02 (duas) glebas de terras I
da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', arrolou para fins de partilha, apenas, duas /
partes que no inventário foram assim identificadas: /
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"Uma gleba de terras na fasenda TDRTD ou BREJO,deste município, havida na
divisão judicial do m8smo imóv81. julgada por s8nt8nça 8m 24 d8 d8z8mbro d8 1921.
com ár8a d8 479 alqu8ir8s, sendo 453 de campo 8 23 de mato de segunda,
registrada sob nD de ordem 3.431, às fls. 124 a 125 do livro 3C, em 3 de julho de
1837, p810 Oficial d8 r8gistro d8St8 T8rmo - Francisco Muniz Pignata 8 acr8scida
ainda de IDO alqueires havidos em permuta com Francisco Joaquim de
Magalhães - na mesma fasenda TDRTD,registradas no livro 3B, a fi. 128 a 131,
sob o nD de ordem 1.850, p810 r8f8rido Oficial Francisco Pignata, 8m 20 de maio d8
1935 - Som8nt8 d8 campo os IDO alqu8ir8s - Total das terras na fasenda TDRTD
578 alqueires - (Mato segunda 23 - campo 553) VALOROOS676 alqu8ir8s d8scritos
é de d8soito contos oitoc8ntos 8 nov8nta mil r8is, vistos à marg8m (18:890$000). Os
cem alqueires da permuta estão anexo aos 478 - primeiramente descritos, na
gleba do TDRTD," (grifamos)

•
13 - Como se vê, na descrição da área da Transcrição n° 3.431 há
um erro material, pois, a soma de 453 alqueires mais 23 alqueires é igual a
476 alqueires e não 479 alqueires. Igualmente, a soma de 476,00 alqueires
da Transcrição n° 3.431 mais 100,00 alqueires da Transcrição nO 1.950
totaliza 576,00 alqueires e não 676,00 alqueires, conforme descrito
erroneamente, pela inventariante, nos autos do Processo n° 238/40, da
Comarca de Planaltina-GO, conforme cópia anexa.

14 - Mas, estes erros materiais, que podem e devem ser corrigidos a
qualquer tempo, não afetam a veracidade dos registros imobiliários feitos
nas Transcrições n° 3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, em nome de Felippa
Gomes Fagundes (151 alqueires), Modesto Gonçalves Guimarães (61
alqueires), Anísio Gonçalves Guimarães (182 alqueires) e Sebastião
Marce1ino de Sousa (182 alqueires), que decorrem da partilha feita no
processo de Inventário n° 238/40, da Comarca de Planaltina-GO.

//j
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15 - Desse modo, qualquer operador do direito que atua neste
processo, mas, que não esteja a serviço da TERRACAP - ao compulsar
estes autos poderá confirmar, facilmente, que os registros imobiliários
feitos nas Transcrições nO3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, em nome de Felippa
Gomes Fagundes (151 alqueires), Modesto Gonçalves Guimarães (61
alqueires), Anísio Gonçalves Guimarães (182 alqueires) e Sebastião
Marce1ino de Sousa (182 alqueires) são derivados do imóvel denominado
Fazenda 'BREJO ou TORTO', com 576,00 alqueires, que são compostos
de 02 (duas) áreas distintas da dita fazenda, que foram partilhados no
processo de inventário nO238/40, da Comarca de Planaltina-GO, da forma
seguinte:



.------~---- -

a) 476,00 alqueires da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', sendo 453,00
alqueires de campos e 23,00 alqueires de matos de segunda, oriundos da
Transcrição n° de ordem 3.431, do Livro 3-C, fls. 124-125, feita em data
de 03.07.1937, perante o CRI-Planaltina-Go; e

b) 100,00 alqueires da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', adquiridos em
permuta com Francisco Joaquim de Magalhães - na mesma Fazenda
TORTO, registrados na Transcrição n° de ordem 1.950, no Livro 3-B, a
fls. 129 a 131, feita em 20 de maio de 1.935, perante o CRI-Planaltina-Go;

16 - Esta partilha das 02 (duas) Glebas de terras da Fazenda 'Brejo
ou Torto' foi feita por intermédio de uma Escritura Pública de Partilha
Amigável celebrada entre a viúva, FELIPPA GOMES FAGUNDES, seus
filhos e genros, lavrada no Livro n° 028, às fls. 048/061 vO, em data de
16.03.1940, perante o 1° Serviço Notarial da Comarca de Planaltina-Go,
conforme se vê da certidão anexa, onde se lê, expressamente, o seguinte:

"uma gleba de terras na fazenda 'Torto' ou 'Brejo', deste Município, havida
na divisão judicial do mesmo immovel, julgada por sentença de 24 de
Dezembro de 1.921.com área de 479 (sic) alqueires. sendo 453 de campo e 23
de Mattos de segunda, registrada sob o número de ordem 3.431. às folhas
124 e 125 do livro 3-C, em 3 de julho de 1937, pelo Official do Registro deste
Termo - Francisco Muniz Pignata e acrescidaainda de cem (IDO) alqueires
havidos em permuta com Francisco Joaquim de Magalhães, na mesma
fazenda 'Torto'; registradas no livro 3-8. às folhas 129 a 131.sob o número de
ordem 1850. pelo referido Official Francisco Muniz Pignata e acrescida ainda
de cem (IDO) alqueires havidos em permuta com Francisco Joaquim de
Magalhães. na mesma Fazenda 'Torto', registradas, no Livro 3-8 às folhas 129 a
131.sob o número de ordem 1.950, pelo referido Official Franscisco Muniz
Pignata, em 20 de Maio de 1.935 - somente de campo os cem (IDO) alqueires -
Total das terras na fazenda Torto 576 alqueires descriptos - (matto de
segunda 23 - campo 553), cujos 578 alqueires descriptos, foram
avaliados por dezoito contos e oitocentos e noventa mil reis
(/8:890$000) Os cem (IDO) alqueires a permuta estão annexos aos 476 -
primeiramente descriptos, na gleba do Torto." (g.n)

17 - A gleba de terras com 576,00 alqueires da Fazenda 'Brejo' ou
Torto', conforme clara descrição feita pela inventariante Felippa Gomes /I
Fagundes e pelos herdeiros de Joaquim Marcellino de Sousa é composta " /

I

por uma área com 476 alqueires oriunda da Transcrição nO 3.431 e por ~ "
/
/
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outra área com 100 alqueires, oriunda da Transcrição n° 1.950, conforme
consta do Processo de Inventário nO 238/40 e da escritura pública de
partilha, cópias anexas, os quais foram avaliadas por dezoito contos
oitocentos e noventa mil reis (18:890$000), cujos quinhões foram
partilhados entre a viúva/meeira e mais 03 (três), que registraram seus
quinhões, da forma seguinte:

a) À viúva e meeira FELlPPA GOMESFAGUNDES:coube o quinhão com uma área de 151
alqueires - registrado na Transcrição nº de ordem 3.8DI. Livro 3-D. fls. 038. feita em
03.10.1940, perante o CRI-Planaltina-Go (Registros anteriores: 3.43/ e 1950), conforme
certidão anexa;

b) Ao herdeiro MODESTOGONÇALVESGUIMARÃES:coube um quinhão com uma área de 81
alqueires - registrado na Transcrição nº de ordem 4.104, Livro 3-E. fls. 010, feita em
18.02.1944, perante o CRI-Planaltina-Go (Registros anteriores: 3.43/ e 1950), conforme
certidão anexa;

c) Ao herdeiro ANíSIO GONÇALVESGUIMARÃES:coube um quinhão com uma área de 182
alqueires. sendo 177 alqueires em campos e 05 alqueires em matos de segunda - registrado na
Transcrição nº de ordem 4.108. Livro nº 3-[ fls. 010, feita em 18.02.1944, perante o CRI-
Planaltina-Go (Registros anteriores: 3.43/ e 1950), conforme certidão anexa; e

d) Ao herdeiro SEBASTIÃOMARCELlNODE SOUSA:coube uma área - 182 alqueires. sendo
177 alqueires em campos e 05 alqueires em matos de segunda - registrado na Transcrição nº
de ordem 4.538. Livro nº 3-f. fls. 026, feita em 05.12.194. perante o CRI-Planaltina-Go
(Registros anteriores: 3.43/ e 1950), conforme certidão anexa.

18 - Eminente Corregedor: para comprovar o total desacerto da
sentença, ora recorrida, toma-se necessário que V.Exa confira o resultado
da soma destes 04 (quatro) quinhões de terras da Fazenda 'Brejo' ou
'Torto' que, no processo de inventário nO238/40, foram partilhados entre à
viúva-meeira Felippa Gomes Fagundes e os herdeiros Modesto Gonçalves
Guimarães, Anísio Gonçalves Guimarães e a Sebastião Marcelino de Sousa
e poderá confirmar o seguinte:

a) - FElIPPA GOMES FAGUNDES - Trans. 3.801
b) - MODESTO GONÇALVES GUIMARÃES - 4.104
c) - ANísIO GONÇALVES GUIMARÃES - 4.108
d) - SEBASTIÃO MARCElINO DE SOUSA - 4.538

TOTAL DAS ÁREAS REGISTRADAS:

151alqueires
81 alqueires
182 alqueires
182 alqueires

578 alqueires

//!
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19 - Ora, se os 04 (quatro) quinhões de terras da Fazenda 'Brejo'
ou 'Torto', tota1izando 576,00 alqueires, foram partilhados, por intermédio
da escritura pública, cópia anexa, cujas cotas se encontram registradas em
nome de Felippa Gomes Fagundes, que recebeu 151 alqueires, conforme
Transcrição 3.801 e em nome dos 03 (três) herdeiros: Modesto Gonçalves
Guimarães que recebeu 61 alqueires, conforme Transcrição 4.104, Anísio
Gonçalves Guimarães que recebeu 182 alqueires, conforme Transcrição
4.106 e em nome de Sebastião Marcelino de Sousa que recebeu 182
alqueires, conforme Transcrição 4.539, diante dessa realidade jurídica
incontestável, não existe fórmula mágica, para o MM. Juiz de Direito, Dr.
RICARDO NÓRIO DAITOKI se basear em uma ilegal sentença, proferida
pelo seu colega, Dr. CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, de modo a
encontrar um jeitinho para atribuir à Companhia Imobiliária de Brasília a
totalidade dos 680,991 alqueires da Fazenda 'BREJO ou TORTO', que
correspondem a soma de 580,991 alqueires da Transcrição n° 3.431 mais
100,00 alqueires da Transcrição n° 1.950, ambas, do CRI de Planaltina-GO.

20- Esta esdrúxula conclusão do il. Magistrado de primeiro grau,
com certeza, afeta a credibilidade do Poder Judiciário, porque não é crível
que o em. Juiz de Direito Dr. RICARDO NORIO DAITOKU, Titular da
Vara de Registros Públicos, não saiba fazer uma simples conta de somar e
diminuir e também não tenha conhecimento das disposições do artigo 1.801
do Código Civil de 1.916, correspondente ao 2.023 do CC/2002 que
estabelece, expressamente, o seguinte:

"Art. 2.023. Julgada a partilha, fica o direito de cada um
dos herdeiros circunscrito aos bens de seu quinhão."

21 - Ora, restando provado, nos autos, por intermédio das certidões
anexas, que na Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', Joaquim Marcellino de Sousa
era proprietário de duas áreas contíguas e distintas, totalizando 680,991
alqueires, compreendidas de uma área com 580,991 alqueires registrados
na Transcrição nO3.431 e outra área com 100,00 alqueires registrada na
Transcrição nO 1.950, ambas, do Cartório de Imóveis de Planaltina-GO e
que no processo de inventário nO238/40, da Comarca de Planaltina-GO,
foram arrolados, para fins de partilha, apenas, 576,00 alqueires e estando
demonstrado, por intermédio das certidões, que esta área foi partilhada
entre a viúva Felippa e os herdeiros Modesto, Anísio e Sebastião
Marcellino, que levaram a registro, neste caso, não resta a menor dúvida
que subsiste em favor de Joaquim Marcellino de Sousa (espólio), um saldo
de terras com 104,991 alqueires, oriundos exclusivamente da Transcrição
n° 3.431, por força do disposto no artigo 2.023 do CCB/2002,
correspondente ao artigo 1.801, do CCB/1916 vigente à época dos fatos.
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22- Assim, o argumento esposado pelo em. Juiz da Vara de
Registros Públicos, na r. sentença recorrida, que se baseou na sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. CARLOS DIVINO VIEIRA
RODRIGUES, no sentido de que a totalidade das 02 (duas) áreas da
fazenda 'Brejo' ou 'Torto' com 680,991 alqueires, compostas de 580,991
alqueires da Transcrição n° 3.431 e mais 100,00 alqueires oriundos da
Transcrição nO1.950 foram metidos no processo de inventário n° 238/40 e
partilhados entre a viúva e 03 (três) herdeiros do finado Joaquim
Marcellino de Sousa, com todas a vênias, se trata de um inaceitável
favorecimento a TERRACAP, que por se tratar de ilícito este ato não pode
e não deve ser tolerado, sob pena de total desmoralização do Poder
Judiciário local, levando a Recorrente a imaginar que possa ser objeto de
investigação, por essa c. Corregedoria ou pelo CNJ, as inacreditáveis
declarações que constam do documento subscrito por Rogério de Araújo
Pereira, Joaquim Barcelos dos Passos e Marco Polo Egyto Costa, conforme
se vê da prova anexa.

Eminente Corregedor:

23 - As provas anexadas na petição deste recurso de apelação
provam que, exceto os fatos noticiados como favorecimento ilícito,
praticados por funcionários públicos, cuja apuração da sua veracidade é da
competência do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), dessa douta
Corregedoria da Justiça, do MPDFT, da Polícia Civil do Distrito Federal,
todas as demais informações prestadas por NEILOR ROLINEM ALVES
GUIMARÃES são verdadeiras. Vejamos:

a) Processo de Homologação de Acordo n° 2010.01.1.042034-8, da
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do
Distrito Federal: Em data de 07.10.2010, o MM. Juiz de Direito da Vara
do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito
Federal, Dr. CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, inobservando o
artigo 1.105, do CPC, proferiu a ilegal sentença, homologando o Acordo de
Divisão da Gleba de terras com 580,991 alqueires, objeto da Transcrição n°
3.431, do Livro 3-C, fls. 124-125, feita em 03.07.1.937, perante o CRI de
Planaltina-GO, onde consta que a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA - TERRACAP - é proprietária de 97,561% daquela área e o
ESPÓLIO DE JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO é o proprietário do
restante, ou seja, dos 2,439% da mencionada área, conforme se vê da~..--'-----)
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b) Escritura Pública de Divisão Amigável: As partes contratantes,
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP - e o
Espólio de JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO, em 09.12.2010,
celebraram a escritura pública de divisão amigável, lavrada no Livro n°
3092-E, fls. 143-163, em data de 09/12/2010, perante o Cartório do 1°
Oficio de Notas e Protesto de Brasília-DF, na qual a TERRACAP e o
Espólio de JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO declararam ser os
únicos proprietários da Gleba de terras com 580,991 alqueires, registrado,
originariamente, na Transcrição nO3.431, do Livro 3-C, fls. 124-125, feita
em 03.07.1.937, perante o CRI de Planaltina-GO;

c) Abertura da Matrícula n° 125.887, do CRI-2° Ofício-DF:
Homologado o ilícito Acordo de Divisão Amigável da Fazenda 'BREJO ou
TORTO', objeto do Processo n° 2010.01.042034-8, a TERRACAP cuidou
de promover o georreferenciamento da gleba de terras com 580,991
alqueires, objeto da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, fls. 124-125, feita
em 03.07.1.937, perante o CRI de Planaltina-GO e simultaneamente
requereu a transferência deste registro para o Cartório do 2° Oficio de
Registro de Imóveis, que no dia 12.09.2011 descerrou a Matrícula n°
125.887, conforme se vê da prova anexa;

d) Abertura da Matrícula 125.889: No mesmo dia 12.09.2011, o CRI 2°
Oficio de Registro de Imóveis do DF promoveu a abertura da Matrícula n°
125.889, tendo como objeto a Gleba de terras com 65ha.51a.26ca, da
Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', que foi registrada em nome do Espólio de
JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO, conforme prova anexa;
e) Escritura Pública de Compra e Venda da Gleba de terras com
65ha.51a.26ca: Uma vez homologado o ilícito Acordo de Divisão
Amigável firmado entre a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
- TERRACAP - e o Espólio de JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO,
este último, por intermédio da sua inventariante, cuidou de alienar a gleba
de terras com 65ha.51a.26ca, da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', extraída de
área maior com 580,991 alqueires da dita fazenda, que foi registrada na
Matrícula n° 125.889, perante o CRI-2° Oficio-DF, cuja área de
propriedade daquele Espólio foi alienada para a empresa ATRIUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e TAO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, de propriedade de José
C~lso G~ntijo: q~e pagou. a bagatela corre~p,.?nd~n~ea R$28.000.000,?9"'1
(vmte e mto milhoes de reaIs), conforme cerlidao copia anexa,; ~/



24 - Acontece em. Desembargador Corregedor que a Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP - e o Espólio de JOSÉ MARIANO
DA ROCHA FILHO, jamais, foram proprietários da totalidade da Gleba
de terras com 580,991 alqueires da Fazenda 'BREJO ou TORTO', objeto
da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, fls. 124-125, feita em 03.07.1.937,
perante o CRI de Planaltina-GO, mas, apenas, das áreas derivadas das
Transcrições imobiliárias n° 3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, totalizando
576,00 alqueires, conforme se vê dos esclarecimentos prestados pela
Oficial do CRI-2° Oficio-DF, em data de 25.06.2012, ao honrado Juízo da
Vara de Registros Públicos e da certidão expedida em 26.07.2012, pelo
Oficial Substituto do CRI-2° Oficio-DF, cópias anexas.

25 - Com efeito, as certidões expedidas pelo Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Planaltina-GO provam, de maneira cabal, que
na Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', Joaquim Marcellino de Sousa era
proprietário de duas áreas contíguas e distintas, totalizando 680,991
alqueires, compreendidas de uma área com 580,991 alqueires registrados
na Transcrição n° 3.431 e outra área com 100,00 alqueires registrada na
Transcrição n° 1.950, ambas, do Cartório de Imóveis de Planaltina-GO;

26- No Processo de inventário n° 238/40, da Comarca de
Planaltina-GO constou que a viúva-meeira e inventariante arrolou, para fins
de partilha, uma área com 476 (quatrocentos e setenta e seis) alqueires,
sendo 453 de campo e 23 de mato de segunda, oriundos da Transcrição nO
3.431, Livro 3-C, fls. 124-125, feita em 03.07.1937, do Cartório de
Registro de Imóveis de Planaltina-GO, que foi acrescida ainda de 100
alqueires havidos por Joaquim Marcellino de Sousa em permuta com
Francisco Joaquim de Magalhães, na mesma fazenda 'Torto', devidamente
registrada na Transcrição n° 1.950, Livro 3-B, fls. 129 a 131, feita em data
de 20.05.1935, perante o CRI de Planaltina-GO, TOTALIZANDO uma
área com 576,00, que foram avaliados por dezoito contos, oitocentos e
noventa mil réis (18:890$000);

27 - Na própria sentença, ora recorrida, o em. Juiz de primeiro grau
reconhece, expressamente, que os 04 (quatro) quinhões de terras da
Fazenda 'BREJO ou TORTO', que foram objeto da Partilha Amigável, se
encontram registrados nas Transcrições nOs3801, 4104, 4106 e 4539,
todas perante o CRI-Planaltina-GO, TOTALIZANDO os 576,00
alqueires que foram divididos, apenas, entre a viúva Felippa que recebeu
151 alqueires e aos 03 (três) herdeiros: Modesto que recebeu 61 alqueires,
Anísio que recebeu 182 alqueires e a Sebastião Marcellino que recebeu --i
182 alqueires./
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28 - Sendo assim, não existe razão jurídica que possa dar
sustentação nos fundamentos da sentença recorrida, que levaram o em. Juiz
da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal chegar à conclusão
absurda de que a TOTALIDADE da gleba de terras de propriedade de
JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA com 680,991 alqueires foram
totalmente partilhada no processo de inventário n° 238/40 e que toda esta
área, composta de 580,991 alqueires da Transcrição nO3.431 e mais 100
alqueires da Transcrição n° 1.950, em face do ilícito Acordo de Divisão
Amigável homologado pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Meio
Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal passou
a integrar os patrimônios da TERRACAP e de JOSÉ MARIANO DA
ROCHA FILHO.

29 - Para se fazer esta afirmação teratológica, o em. Juiz da Vara de
Registros Públicos do Distrito Federal se baseou na r. sentença proferida
nos autos do Processo de Embargos de Terceiros n° 993/94, no qual o em.
Juiz de Direito Dr. WILD OGAWA decidiu o seguinte:

"Ex positis, julgo procedente os pedidos contidos no
EMBARGOS DE TERCEIROS assegurando o domínio e a
posse sobre as terras da Fazenda 'BREJO ou TORTO',
Registros 3.431 e 1.950, identificadas na inicial em favor do
Embargante.

Outrossim, por economia processual, julgo extinto o
processo de sobrepartilha por falta de objeto.

Custa pelo Embargado.
Fixo os Honorários de sucumbência a razão de quinze

por cento (15%) sobre o valor da causa levando em
consideração o trabalho efetivado.
P.R.I."

30 - Como se vê, de acordo com o dispositivo da r. sentença
proferida nos autos dos Embargos de Terceiros - Processo nO993/94 - º
digno Juiz da Comarca de Planaltina-GO, na r. sentença dos embargos de
terceiros, assegurou à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP -
o domínio e a posse sobre as terras da Fazenda 'BREJO ou 'TORTO',
registradas nas Transcrições n° 3.431 e 1.950, mas, tão-somente,/!
aquelas áreas identificadas na petição inicial. ,/' /

/
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31 - Mas, caso não houvesse da parte do il. magistrado 'a quo'
tanto desapreço pelas provas colacionadas nos autos, por certo, o eminente
Juiz de Direito, Dr. RICARDO NÓRIO DAITOKU teria examinado que
nos presentes autos, às fls. 147-170, a própria Companhia Imobiliária de
Brasília - TERRACAP - informou quais são as áreas das Transcrições nOs
3.431 e 1.950 que foram objeto da Partilha Amigável do Processo de
Inventário de JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA e sobre quais áreas
ela postulou que lhe fosse assegurado o domínio e a posse das 02 (duas)
glebas de terras da Fazenda 'Brejo ou Torto". Isto é o que se extrai dos
presentes autos, às fls. 150-153, 'in verbis"

"HISTDRICO OU CAOEIA OOMINIAL DE DUAS GLEBAS DE TERRAS NA
FAZENDA 'BREJO' OU 'TORTO', IlUE PERTENCERAM A JOAIlUlM MARCELlNO
DE SOUZA, A SABER:

A) Gleba com área de 2.812.00 hectares, primitivamente registrada sob o
N° 3.431. às fls. 124/125, do Livro 3-C. co Cartório do Registro de Imóveis de
Planaltina. Goiás;

B) Gleba com área de 100 alqueires. primitivamente registrada em nome
de JOAI1UIMMARCELlNODE SOUZA sob o N° 1.850. às fls. 128. do Livro nO 3-B, do
mesmo Cartório.

A Fazenda 'BREJO' ou 'TORTO' foi levada a registro paroquial sob nO 88, em 20
de abril de 1858. por PEDRO JOSÉ DEALCÂNTARA.

Com o passar do tempo. essa Fazenda veio a pertencer a diversos
condôminos. entre eles JOAI1UIM MARCELINODE SOUZA. que na divisão judicial
do imóvel. julgada por sentença de 24 de setembro de lB21. foi contemplado com
um quinhão contendo a área de 2.812.00 hectares, devidamente registrado às
fls. 124/125, do Livro nO 3-C. do Cartório do Registro de Imóveis de Planaltina.
sob o nO 3.431 de ordem.

Além dessa gleba que lhe coube na divisão judicial do imóvel. JOAI1UIM
MARCELlNO DE SOUZA adquiriu uma outra. também integrante da Fazenda
'BREJO' ou 'TORTO'. originária de mesma divisão. essa por permuta feita com
FRANCISCO JOAI1UIM DE MAGALHÃES. com a área de 100 (cem) alqueires.
devidamente registrada às fls. 128. do Livro 3-B. do Registro de Imóveis de
Planaltina. Goiás. sob o nO 1.850 de ordem. em nome de JOAI1UIMMARCELlNODE
SOUZA. que a recebeu em permuta.

~!- ,
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Com o falecimento de JOAI1UIMMARCELINODE SOUZA, procedeu-se a
seu inventário na Comarca de Planaltina, Goiás, julgado por sentença de 11de
março de 1940, no qual foram descritas, entre outras, as duas glebas acima.

A descrição das duas glebas foi feita no mesmo item, nos seguintes
termos verbis.

"uma gleba de terras na Fazenda 'Brejo ou Torto', deste
Municfpio, havida na divisão judicial do mesmo imóvel,
julgada por sentença em 24 de Dezembro de 1921. com área de
476 alqueires, sendo 453 de campo e 23 de Mato de
segunda, registrada sob o número de ordem 3.431. às
folhas 124 e 125 do livro nO 3-C, em 3 de julho de 1937, pelo
Oficial de Registro deste Termo - Francisco Muniz Pignata - e
acrescida ainda de cem (IDO) alqueires havidos em
permuta com Francisco Joaquim de Magalhães, na mesma
fazenda 'Torto', registradas no livro 3-8, às folhas 129 a 131.sob
o número de ordem 1850, pelo referido Oficial Francisco
Muniz Pignata, em 20 de Maio de 1.935 - somente de campo os
cem (IDO) alqueires.

Ouas glebas, como se verifica, foram descritas num só item, na
Fazenda 'TORTO':uma delas com área de 478 alqueires, havido na divisão
judicial do imóvel, e outra com IDOalqueires, adquirida mediante permuta,
a primeira registrada sob o n° 3.431, livro n° 3-C, e a segunda sob o n°
1.850, livro n° 3-B, ambos do Cartório do Registro de Imóveis de
Planaltina (Ooc. N° 03).

Registre-se que da descrição constou expressamente_que o total das
duas glebas é de 578 alqueires, atribuindo-se-Ihes, conjuntamente, o valor
de 18:890$000 (dezoito contos e oitocentos e noventa mil reis.

A partilha dos bens foi feita amigavelmente, mediante escritura pública
lavrada às fls. 48/61. do Livro 28. do Cartório do l° Ofício de Notas de./!
Planaltina, Goiás, em 16.03.1940, da qual consta a descrição e partilfí~ .
seguintes:



"Uma gleba de terras na Fazenda 'HlRHl' ou 'BREJ[]', deste
Município, havida na divisão judicial do mesmo imóvel, julgada
por sentença em 24 de Dezembro de 1821. com a área de 476
alqueires. sendo 453 de campo e 23 de matos de segunda.
registrada sob o número de ordem 3.431, às folhas 124 e 125 do
livro nO 3-C, em 3 de julho de 1837. pelo Oficial do Registro de Termo
- Francisco Pignata - e acrescida ainda de cem (I[][]) alqueires
havidos em permuta com Francisco Joaquim de Magalhães. na
mesma fazenda 'TORTO', registrados no livro 3-8. às folhas 128 a 131.
sob o número de ordem 185D. pelo referido Oficial Francisco Muniz
Pignata. em 20 de Maio de 1.835. Somente de campo os cem (IDO)
alqueires. Total das terras na fazenda 'HlRHl' - 578 alqueires
descritos (mato segunda 23 - campos 553), cujos 576 alqueires
descriptos. foram avaliados por dezoito contos e oitocentos e
noventa mil reis (18:880$000). []s I[][] (cem) alqueires da
permuta estão anexados aos 478 - primeiramente descritos. na
gleba do 'HlRHl."

Como se vê. a Escritura Pública de Partilha foi fiel à descrição dos bens,
anexando, ou melhor, englobando, num só item as duas glebas com as
transcrições de nOs 3.431 e 1.850, formando, da união das duas, 576 alqueires,
dando a eles o valor de 18:880$000 (dezoito contos e oitocentos e noventa mil
reis), tornando, assim, no monte, ambas as glebas num só trato de terras.

Nos pagamentos de legítimas feitos na mesma escritura amigável.
foram contemplados com partes nas duas glebas descritas os seguintes
herdeiros, com as Quantidades e valores a seguir indicados:

VIÚVA E HERDEIROS ÁREA (ALIlUEIRES) VALOR DA PARTE IDEAL
CONTEMPLADOS

FELIPA GOMES FAGUNDES 151.00 5.160$00
ANísIO GONÇALVES 182.00 5.810$00GUIMARÃES
3:EBASTIÃO MARCELlNO DE 182.00 5.810$00SOUZA
-MODESTO GONÇALVES 61.00 2.110$00GUIMARÃES
p TOTAIS 576,00 18:880$00
e
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Perfeita coincidência, como se vê, entre a descrição feita e a partilha
realizada, uma e outra envolvendo as duas glebas da Fazenda 'TORTO', objeto dos
registros nOs 3.431 e 1.950 respectivamente, não deixando qualquer sombra de
dúvida sobre a inventariança e partilho dos IDO (cem) alqueires relativos ao
Registro 1.950.

Espacandas quaisquer dúvidas, por menores que sejam, sobre a partilha dos
bens que ficaram pelo falecimento de JOAQUIM MARCELlNO DE SOUSA - e,
especialmente sobre o Registro nº 1.950, o qual. por todo ângulo examinado,
integrou a partilha de seus bens, passa-se a examinar as diversas sucessões inter
vivus e causa mortis que a partir de então ocorreram, até se chegar às
desapropriaçoes feitas pelo Estado de Goiás, com posteriores transferências ao
patrimônio da ora Impuganante,"

32 - Eminente Desembargador Corregedor: a defesa feita pela
Companhia Imobiliária de Brasília nos autos deste Processo de Dúvida
Registrária n° 2012.01.1.029503-6 (fls. 147-170) foi a mesma que aquela
Empresa Pública fez nos autos do Processo de Embargos de Terceiros nO
993/94, conforme se vê da cópia anexa e tais defesas são coincidentes com
o que afirmam os herdeiros de JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA,
pois, efetivamente, a Gleba de terras com 100,00 alqueires, objeto da
Transcrição n° 1.950 foi partilhada no processo de inventário n° 238/40,
cuja área, atualmente, se encontra incorporada no patrimônio da
TERRACAP.

33 - No caso, ora em exame, o que se discute neste Processo
Administrativo de Dúvida Registrária não é o fato da Gleba de terras
com 100,00 alqueires da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', objeto da
Transcrição nO1.950, ter sido objeto de inventário e partilha, porque
quanto a este aspecto fático, os herdeiros de JOAQUIM
MARCELLINO DE SOUSA estão de pleno acordo com a defesa da
TERRACAP.

34 - Mas, o que os herdeiros de JOAQUIM MARCELLINO DE
SOUSA buscam, neste PAn° 2012.01.1.029503-6 convencer o digno
Magistrado da Vara de Registro Públicos do Distrito Federal que a
soma das áreas com 151 alqueires (Tr. 3.801), 61 alqueires (Tr. 4.104),
182 alqueires (Tr. 4.106) e 182 alqueires (Tr. 4.539) TOTALIZAM,
apenas, 576,00 alqueires (objeto da Partilha Amigável) e não 680,991 /~I

/' .

alqueires conforme assim concluiu, equivocadamente, a r. sentença'~
ora recorrida.
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35 - De fato, em relação à Gleba de terras com 580,991 alqueires
da Fazenda 'Brejo ou Torto', objeto da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C,
fls. 124-125, feita em 03.07.1.937, perante o CRI-Planaltina-GO, a
inventariante do Processo nO 238/40, da Comarca de Planaltina-GO
arrolou, para fins de partilha, tão-somente, a área com 476, 00 alqueires,
que foi acrescida de mais outros 100,00 alqueires da mesma Fazenda Brejo
ou Torto, TOTALIZANDO a quantia de 576,00 alqueires, os quais foram
partilhados e registrados em nome da viúva FELIPP A GOMES FAGUDES
(151 alqueires - Transcrição n° 3.801), e dos herdeiros: MODESTO
GONÇALVES GUIMARÃES (61 alqueires - Transcrição nO 4.104),
ANÍSIO GONÇALVES GUIMARÃES (182 alqueires - Transcrição nO
4.106) e SEBASTIÃO MARCELINO DE SOUSA (182 alqueires -
Transcrição n° 4.539), o que significa dizer que por força do disposto no
artigo 1.810 do Código Civil de 1.916, correspondente ao artigo 2.023 do
CC/2002, resta um saldo de terras com 104,991 alqueires oriundos
exclusivamente da Transcrição n° 3.431. Esta, Excelência, é toda a
questão!!!

36 - Observe-se que no Processo dos Embargos de Terceiros n°
993/94 a TERRACAP sustentou, expressamente, que no Processo de
Inventário dos bens de JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA n° 238/40,
as 02 (duas) glebas de terras da Fazenda 'Brejo' ou "Torto', objeto da
desapropriação, foram descritas num só item, da seguinte maneira: !!.!!!.!
delas com área de 476 alqueires, havido na divisão judicial do imóvel, e
outra com 100 alqueires, adquirida mediante permuta, a primeira
registrada sob o nO3.431, Livro nO3-C, e a segunda sob o nO1.950,
Livro nO3-B, ambos do Cartório do Registro de Imóveis de Planaltina.

37 - Aquelas 02 (duas) áreas da Fazenda 'Brejo' ou "Torto',
arroladas no processo de inventário nO238/40, para fins de partilha, sem
dúvida, totalizam 576,00 alqueires e foram partilhadas em 04 (quatro)
quinhões, os quais se encontram devidamente registrados em nome de
Felippa Gomes Fagundes, Modesto Gonçalves Guimarães, Anísio
Gonçalves Guimarães e Sebastião Marcelino de Sousa, conforme se vê das
certidões anexas.

38 - Isto significa dizer que Felippa Gomes Fagundes, Modesto
Gonçalves Guimarães, Anísio Gonçalves Guimarães e Sebastião Marcelino
de Sousa que foram contemplados com os 04 (quatro ) quinhões oriundos
dos 576,00 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, jamais, poderiam alienar
terras da Fazenda 'Brejo' ou "Torto', além do quantitativo de terras que /~""---'i

compõem os seus quinhões, sob pena de ofensa ao art. 1.801, do CC/1916,
que corresponde ao art. 2.023, do atual Código Civil. ,

./
,/7'

/'

"-../
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39 - Sendo assim, é manifestamente ilegal a conclusão do il. Juiz 'a
quo', quando sustentou, na sentença recorrida, que o MM. Juiz de Direito
da Comarca de Planaltina-GO, ao proferir a r. sentença do Processo n°
993/94 (fls. 1381-1388) acolheu a pretensão da TERRACAP, no sentido de
assegurar à esta empresa pública o domínio e a posse sobre uma área com
680,991 alqueires, compreendida de 580,991 alqueires oriundos da
Transcrição n° 3.431 e mais 100,00 alqueires oriundos da Transcrição n°
1.950, porque o que aquela Empresa Pública defendeu na petição inicial
dos Embargos de Terceiros, cujo pleito foi julgado pelo em. Juiz de Direito
da Comarca de Planaltina-GO, foi o domínio e a posse sobre as 02 (duas)
áreas de terras da Fazenda 'BREJO ou TORTO', que foram objeto da
Partilha Amigável, totalizando 576,00 alqueires, conforme se vê claramente
da descrição feita no documento intitulado 'HISTÓRICO OU CADEIA
DOMINIAL DAS DUAS GLEBAS DE TERRAS NA FAZENDA 'BREJO
OU TORTO' QUE PERTENCERAM A JOAQUIM MARCELINO DE
SOUSA .

40 - E não poderia ser diferente, pois, esta gleba de terras com
576,00 alqueires que foi partilhada entre a viúva FELIPPA (com 151
alqueires - Tr. 3.801), os 03 (três) herdeiros: MODESTO (61 alqueires -
Tr. 4.104), ANÍSIO (182 alqueires - Tr. 4.106) e SEBASTIÃO
MARCELINO (182 alqueires - Tr. 4.539) consistiam as únicas áreas da
Fazenda 'BREJO ou TORTO' que, efetivamente, poderiam ser alienadas
mediante escritura pública de compra e venda ou escritura pública de
desapropriação amigável, porque aqueles 04 (quatro) quinhões foram
objeto da Escritura Pública de Partilha Amigável que foi lavrada às fls.
48/61, do Livro 28, do Cartório do 10Oficio de Notas de Planaltina, Goiás,
em 16.03.1940, conforme prova a certidão anexa e foram devidamente
registrados em nomes dos beneficiários, conforme provam as certidões
anexas .

v - A TRANSFERÊNCIA DD REGlSTRD IMDBllIÁRID FEITD NA TRANSCRIÇÃD N!! 3.431, DD
lIVRD 3-C, flS. 124-125, DD CRI-PLANALTINA-GD, PARA D CARTIíRID DD 2!! DFíCID DE
REGlSTRD DE IMIíVEIS DD DlSTRITD FEDERAL, DUE DEU DRIGEM NAS MATRíCULAS N!!
12.887 E 125.888, DESCERRADAS ND DIA 12 DE SETEMBRD DE 2DII:

41 - As Recorrentes provam, por intermédio das certidões anexas,
que no dia 12 de setembro de 2011, o Oficial Substituto do Cartório do 2°
Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Rafael Araújo Horta ~------'""l
Costa promoveu a abertura da Matricula nO 125.887 em nome de' /
JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA, o qual figura como proprietário //

/
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da gleba de terra da Fazenda 'BREJO' ou 'TORTO', com área de 2.812
hectares equivalentes a 580,991 alqueires, que tem como Registro Anterior
a Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, fls. 124-125, feita em 03.07.1937,
perante o CRI-Planaltina-GO.

42 - Na certidão da Matrícula n° 125.887, aberta pelo CRI-2°
Oficio-DF em data de 12.09.2011 se lê, expressamente, o seguinte:

"CERTIFICA.a requerimento de parte interessada que. revendo os Livros de
registros e os arquivos deste Serviço Registra!. desde a sua instalação. em 18
de julho de 1867. até a presente data, deles consta que a Gleba de terras com
a área de 2.812ha DOa DOca equivalente à 580,991 alqueires, na Divisão
Judicial da Fazenda "BREJO" ou "TORTO",julgada por Sentença de 24 de
dezembro de 1921. do Dr. A. Póvoa. MM. Juiz de Direito da Comarca de
Planaltina. Estado de Goiás. foi limitada pelos seguintes limites e confrontações:
"A partir do marco numero dois de delimitação do imóvel na margem esquerda
do ribeirão do Torto, na barra do córrego denominado Capoeira no limite com
terras de Modesto Conçalves; pelo ribeirão Torto acima, limitando-se com o
condômino Luiz José de Alcântara até a um marco que divide com o condômino
Francisco Joaquim de Magalhães, pela esquerda do Torto na barra de uma
vertentesinha, entre os córregos Jerivá e o da Ponte; deste marco. pela
vertentesinha acima, limitando-se com o mesmo Magalhães, oitocentos e
setenta metros até a um marco.- deste em rumo a outro na beira do córrego
Jerivá, a oitocentos e setenta metros de sua barra; deste marco, pelo Jerivá
acima até a sua cabeceira,' desta em rumo a um marco no espigão. na Estação
número oito e estaca número trinta e sete, até onde vem se limitando com o
referido condômino Francisco Joaquim de Magalhães; deste marco volta pela
_~~~~W~~~~W~~~~~~~~W
Sobradinho ou Paranoasinho até a um marco e com as terras da fazenda
Paranoá, até o marco número três de delimitação do imóvel Estação número
quatro na cabeceira do córrego da Capoeira;por este córrego abaixo limitando-
se com as terras de Modesto Conçalves, até a sua barra no ribeirão do torto. ao
marco número dois. ponto de onde partiram estes limites. dentro dos quais não
existem benfeitorias." Referida gleba conforme Transcrição nO3.431, feita
em 03 de julho de 1837. às fls. 125. do Livro nO 3-C. do l° Serviço Notarial e
Registral da Comarca de Planaltina. Estado de Goiás. coube ao sócio JoADUIM
MARCELlNo DE SOUSA. ª--Jl!@1. JUNTAMENTE com o imóvel objeto da
Transcrição 1.950, também. do l° Serviço Notarial e Registral da Comarca de
Planaltina. Estado de Goiás. foi. no inventário e partilha dos bens que
ficaram por falecimento de JoADUIM MARCELlNoDE SOUSA. nos termos

_.~.
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a) "R.2/125.887 - De acordo com a Transcrição nº 3.801, feita em 03/10/1840, às fls. 038.
do Livro 3-D. do lº Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-Go, FELIPPA GOMES
FAGUNDES. proprietária. residente no Município de Santa Luzia, GO. adquiriu através da
Escritura lavrada em 16/03/1840. pelo Tabelião Francisco Muniz Pignata, como pagamento de
sua meação, no inventário e partilha dos bens que ficaram por falecimento de JOAIIUIM
MARCELLlNODE SOUSA. uma parte de terras do imóvel desta Matrícula, bem como. em outro
imóvel. num total de 151alqueires. sendo 142 em campos e 8 ditos em matos de segunda. no
valor de 5:160$000.

b) "R.4/125.887 - De acordo com a Transcrição nº 4.104, feita em 18/0211844, às fls. 010, do
Livro 3-[ do Iº Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-Go, MODESTOGONCALVES
GUIMARÃES.fazendeiro. domiciliado naquele Município. adquiriu por herança no inventário dos
bens que ficaram por falecimento de JOAIIUIM MARCELLlNODE SOUSA. através da Escritura
Pública de Partilha Amigável lavrada pelo Iº Tabelião Francisco Muniz Pignata, em 16/03/1840,
uma parte de terras no imóvel desta Matrícula, bem como. em outro imóvel. num total de 61
alqueires. sendo 57 em campos e 4 em matos de segunda, no valor de Cr$2.11O.000 .

c) 'R5/125.887 - De acordo com a Transcrição nº 4.106, feita em 18/02/1844, às fls. DlO. do
Livro 3-[ do Iº Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-Go. ANíSIO GONCALVES
GUIMARÃES. fazendeiro, domiciliado no Município de Santa Luzia. GO, adquiriu por herança no
inventário dos bens que ficaram por falecimento de JOAIIUIM MARCELLlNODE SOUSA. através da
Escritura Pública de Partilha Amigável lavrada pelo Iº Tabelião Francisco Muniz Pignata, em
16/03/1840. uma parte de terras no imóvel desta Matrícula. bem como. em outro imóvel. num
total de 182 alqueires, sendo 177 em campos e 5 alqueires matos de segunda, no valor de
Cr$5.81O.000.

d) "R.11/125.887 - De acordo com a Transcrição nº 4.539, feita em 05/1211847, às fls. 026.
do Livro 3-F, do Iº Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-Go. SEBASTIÃO
MARCELlNODE SOUSA. falecido. adquiriu por herança no inventário dos bens que ficaram por
falecimento de JOAIIUIM MARCELLlNODE SOUSA, Escritura Pública de Partilha Amigável lavrada
pelo Iº Tabelião Francisco Muniz Pignata, em 16/03/1840. uma parte de terras no imóvel desta
Matrícula. bem como. em outro imóvel. num total de 182 alqueires, sendo 177 em campos e 5 em
matos de segunda, no valor de Cr$2.11O,000.

45 - Como se vê do teor da certidão anexa, os registros imobiliários
feitos pelo Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito
Federal, em data de 12.09.2011, são meras repetições dos registros
imobiliários dos 04 (quatro) quinhões de terras da fazenda 'Brejo' ou
'Torto' que couberam à viúva Felippa Gomes Fagundes e aos 03 (três)
herdeiros Modesto Gonçalves Guimarães, Anísio Gonçalves Guimarães e a
Sebastião Marcelino de Sousa, relativos à partilha dos 576,00 alqueires da
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dita Fazenda 'BREJO ou 'TORTO' feita no Processo de Inventário nO
238/40, aberto em nome de JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA e que
foram registrados perante o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-
GO nas Transcrições imobiliárias seguintes:

a) Certidão da Transcrição nº 3.801: feita no Livro 3-D, às fls. 038, em data de 03 de outubro
de 1.840 (Registros anteriores: 3.431 e 1850), que tem como objeto DI (uma) Gleba de terras
com área de 151algueires, sendo cento e quarenta e dois (142) de campos e nove (8) em matos
de segunda, adquirida por FELIPPA GOMES FAGUNDES,em pagamento de sua meação do
inventário e partilha amigável dos bens que ficaram por falecimento de seu marido Joaquim
Marcellino de Sousa (Valor: 34:860$000);

b) Certidão de Transcrição nº 4.104: feita no Livro 3-E, às fls. OID,em data de 18 de fevereiro
de 1.844 (Registros anteriores: 3.431 e 1850), que tem como objeto DI (uma) Gleba de terras
com área de 61 alqueires, sendo cincoenta e sete (57) em campos e quatro (4) em matos de
segunda, em comum, com a viúva inventariante Dª. Felippa Gomes Fagundes e com os herdeiros
Sebastião Marcellino de Sousa e Anísio Gonçalves Guimarães, adquirida por MODESTO
GONÇALVES GUIMARÃES, em pagamento de seu quinhão que lhe coube na partilha amigável
dos bens que ficaram por falecimento de Joaquim Marcellino de Sousa que foi feita por
intermédio de escritura pública de partilha amigável. lavrada pelo Iº Tabelião Franscisco Muniz
Pignata em 16 de março de 1840. (Valor: Cr$2.1I0,00);

c) Certidão da Transcrição nº 4.IOB: feita no Livro 3-E, às fls. OID,em data de 18 de fevereiro
de 1.844 (Registros anteriores: 3.431 e 1S50), que tem como objeto DI (uma) Gleba de terras
com área de 182 alqueires, sendo cento e setenta e sete (177) em campos e cinco (5) em matos
de segunda, em comum, com a viúva inventariante Dª. Felippa Gomes Fagundes e com os
herdeiros Modesto Gonçalves Guimarães e Sebastião Marcellino de Sousa, adquirida por
ANíSIO GONÇALVES GUIMARÃES, em pagamento de seu quinhão que lhe coube na partilha
amigável dos bens que ficaram por falecimento de Joaquim Marcellino de Sousa, que foi feita
por intermédio de escritura pública de partilha amigável. lavrada pelo Iº Tabelião Franscisco
Muniz Pignata em 16 de março de 1840. (Valor: Cr$5.8ID,00);

d) Certidão da Transcrição nº 4.539: feita no Livro 3-F, às fls. 026, em data de 05 de
dezembro de 1.847 (Registros anteriores: 3.431 e 1850), que tem como objeto DI (uma) Gleba
de terras com área de 182 alqueires, sendo cento e setenta e sete (177) em campos e cinco (5)
em matos de segunda, em comum, com a viúva inventariante Dª. Felippa Gomes Fagundes e com
os herdeiros Anísio Gonçalves Guimarães e Modesto Gonçalves Guimarães, adquirida por
SEBASTIÃO MARCELlNO DE SOUSAA, em pagamento de seu quinhão que lhe coube na partilha
amigável dos bens que ficaram por falecimento de Joaquim Marcellino de Sousa, que foi feita
por intermédio de escritura pública de partilha amigável. lavrada pelo Iº Tabelião Franscisco
Muniz Pignata em 16 de março de 1840. (Valor: Cr$5.8ID,00);



46 - Excelência, todo magistrado sério, que honra o juramento de
não manchar a sua toga com práticas não republicanas, jamais, poderá
negar que os registros imobiliários nOs R.2, R.4, R.5 e R.11 das
Matrículas n° 125.887 e 125.888, do CRI-2° Ofício-DF não se tratam
de meras repetições das Transcrições nOs3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, do
CRI-Planaltina-GO, e que a soma destes 04 (quatro) registros totalizam,
apenas, 576,00 alqueires e não 680,991 alqueires, mesmo que o
julgador tenha a coragem de beber na fonte impura do direito, tal
como fez o douto magistrado da Vara de Registros Públicos do Distrito
Federal, ao adotar, na sentença, ora recorrida, os fundamentos do 'decisum'
monocrático que foi proferido nos autos do Processo de Oposição n°
2004.01.1.054067-5, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano
e Fundiário do Distrito Federal.

47 - Assim, a soma das áreas registradas nas Transcrições nOs
3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, do CRI-Planaltina-GO (fls. 189-190), que se
encontram repetidas nos registros imobiliários nOsR.2, R.4, R.5 e R.11 das
Matrículas nOs 125.887 e 125.888, do CRI-2° Oficio-DF, feitos em
12.09.2012 TOTALIZAM, tão-somente, 576,00 (quinhentos e setenta e
seis) alqueires, sendo este o quantitativo de terras que, por força do
disposto no artigo 1.801 do CC/1916, correspondente ao art. 2.023, do
CC/2002, poderá ter ingressado no patrimônio da TERRACAP e de JOSÉ
MARIANO DA ROCHA FILHO (espólio).

48 - Dessa maneira, com todas as vênias, não existe como o MM.
Juiz de Direito Dr. RICARDO NÓRIO DAITOKU arrumar um jeitinho,
para mudar a regra de matemática e transformar o resultado da soma
dos 04 (quatro) quinhões de terras da Fazenda 'BREJO' ou 'TORTO',
que couberam a Felippa Gomes Fagundes (151 alqueires), Modesto
Gonçalves Guimarães (61 alqueires), Anísio Gonçalves Guimarães (182
alqueires) e Sebastião Marcelino de Sousa (182 alqueires) em pagamento
da partilha amigável do Inventário de Joaquim Marcellino de Sousa, que
totalizam apenas 576,00 alqueires, párea transformar esta área em 680,991
alqueires e, como uma mágica, faça desaparecer do mundo jurídico com a
área remanescente de 104,991 alqueires da Fazenda 'BREJO ou TORTO',
oriunda exclusivamente, da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, fls. 124-
125, feita em 03.07.1937, perante o CRI-Planaltina-GO, conforme consta,~1
dos termos da absurda sentença, ora recorrida.

,/
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VI - [] MM. JUIZ DA VARA DE REIJISTR[]S PÚBLlC[]S D[] DlSTRIT[] FEDERAL
DESC[]NSIDER[]U E DESACREDlT[]U, SEM JUSTIFICAR, AS CERTIDÕES E ESCLARECIMENT[]S
EMITID[]S PELA []FICIALA D[] CRI-2º []FíCI[]-DF, ENV[]LVEND[] A GLEBA DE TERRAS C[]M
58[],991 ALOUEIRES DA FAZENDA 'BREJ[]' []U 'T[]RT[]' REGISTRADA []RIIJINARIAMENTE NA
TRANSCRIÇÃ[] Nº 3.431. PERANTE [] CRI-PLANALTINA-G[]:

49 - Neste petição de recurso de Apelação, as Recorrentes juntam a
Certidão expedida em 26 de julho de 2012, pelo Cartório do 2° Oficio de
Registro de Imóveis do Distrito Federal, onde se lê, expressamente, o
seguinte:

IICERTIFICA.atendendo aos quesitos constantes do requerimento de 18/712012.
do Espólio de JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA, representado por sua
inventariante Maria da Conceição de Souza. por sua vez, representada por seu
advogado Mário Gilberto de Oliveira. OAB/DF 4.785 que:

OUESIT[] 1

Por ocasião da abertura da Matrícula nº 125.887. feita em 12.08.2011. perante
esse Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, a senhora Oficiala solicitou
ao CRI-Planaltina-GO as certidões atualizadas das terras registradas na
Transcrição nº 3.431. do Livro 3-C. fI. 125 e das terras registradas na
Transcrição nº 1.850, do Livro 3-8. fls. 120. ambas do CRI-Planaltina-GO:

I - Não. Este Serviço Registral não solicitou ao CRI-Planaltina-GO (sic) a
certidões atualizadas das terras registradas na transcrição nº 3.431. do Livro
3-C. folhas 125, do lº Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-GO.

Tal certidão, bem como, todas as demais que integram a sucessão registraria
relativa à Gleba de terras com área de cem hectares de matos e dois mil.
setecentos e doze hectares de campos naturais na Fazenda 'Brejo ou Torto',
foram apresentadas pela COMPANHIAIMOBILIÁRIADE BRASíLIA - TERRACAP,
juntamente com o requerimento para adequação às exigências do Decreto nº
4.448. de 30 de outubro de 2002. com as alterações introduzidas pelo Decreto
nº 5.570, de 31 de outubro de 2005 - registro do georreferenciamento - da
mencionada gleba. atendendo ao artigo 187 da Lei nº 6.015/73.

Em relação às terras registradas na transcrição nº 1.850, do Livro 3-B, fls. 130.
do CRI-Planaltina-GO (si c). não foi apresentada ou solicitada a Certidão, uma /~!

vez que. apesar de tais terras pertencerem à mesma Fazenda 'Brejo ou Torto':'



constituem outro quinhão ou outro imóvel autônomo, procedente e de origem
diversa.

[lUESIT(] 2

À vista das certidões das Transcrições nºs 3.43\ e 1.850. ambas do CRI-
Planaltina-Go, qual é a área registrada em cada transcrição e o total destas 02
(duas) Glebas de terras da Fazenda 'Brejo ou Torto' que foram registradas.
originariamente, em nome de Joaquim Marcelino de Sousa?

2 - A Certidão expedida pelo lº Serviço Notarial e Registral da Comarca de
Planaltina. Go, que lastreia ou dá origem à Cadeia Registral ou Dominial da área
de terras da Fazenda 'Brejo ou Torto' da qual foi requerida a sua adequação às
exigências do Decreto nº 4.448. de 30 de outubro de 2.002. com as alterações
introduzidas pelo Decreto nº 5.570, de 31 de outubro de 2005 e, da Lei nº 6.0\5,
de 31/1211873 - registro de seu georeferenciamento - estampa como objeto da
transcrição nº 3.431. feita em 03 de julho de 1.837. às folhas 125. do Livro 3-C.
daquele Serviço Registral. o seguinte imóvel: - "... - CIRCUNSCRiÇÃO.Termo de
Planaltina. DENOMINAÇÃOOU RUA E NÚMERO-fazenda 'Brejo ou Torto~
CARACTERÍSTICOSE CONfRONTAÇÕES:Um quinhão de terras que o condômino
Joaquim Marcelino de Sousa possui com o valor primitivo de trezentos e
noventa e um mil réis que corresponde a dois contos e oitocentos e doze mil
réis pela avaliação atual cuja parte de terras possui cem hectares de terras de
matos e dois mil setecentos e doze hectares de campos naturais, .... /I

3 - Portanto, à vista da Certidão da transcrição nº 3.431. do CRI-Planaltina-Go
(sic), verificamos que a gleba de terras na Fazenda 'Brejo ou Torto' que a
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASíLIA - TERRACAP requereu o seu
georeferenciamento, refere-se a um quinhão de terras que o condômino
Joaquim Marcelino de Sousa possui. com o valor primitivo de trezentos e
noventa e um mil réis que corresponde a dois contos e oitocentos e doze mil
réis pela avaliação atual. cuja parte de terras possui cem hectares de terras de
matos e dois mil. setencentos e doze hectares de campos naturais.

Com relação à transcrição nº 1.850. por não fazer parte da Cadeia Registrária
do quinhão acima referido, a solicitação do quesito 2, deverá ser obtida junto ao
1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina. Go. competente à . ./ /-")
época e aonde foi efetuado tal registro.



nUESIT[] 3

Por ocasião da abertura da Matrícula nº 125.887, feita em 12.08.2011. perante
esse Cartório do 2º Ofício de Imóveis, a senhora Oficiala solicitou ao CRI-
Planaltina-GO as certidões das terras registradas na transcrição nº 3.801.
4.104, 4.106 e 4.538 feitas, perante o CRI-Planalti-GO, em nome de Felippa
Gomes Fagundes, Modesto Gonçalves Guimarães, Anísio Gonçalves Guimarães e
Sebastião Marcelino de Sousa, respectivamente?

3 - Não. Este Serviço Registral não solicitou ao CRI-Planaltina-GO (sic) as
certidões atualizadas das terras registradas na transcrição nº 3.801. 4.104,
4.106 e 4.538 feitas perante o 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de
Planaltina, GO, em nome de Felippa Gomes Fagundes, Modesto Gonçalves
Guimarães, Anísio Gonçalves Guimarães e Sebastião Marcelino de Sousa,
respectivamente.

Tais Certidões, bem como todas as demais que integram a sucessão registraria
relativa à gleba de terras com a área de cem hectares de matos e dois mil.
setecentos e doze hectares de campos naturais, na Fazenda 'Brejo ou Torto/
foram apresentadas pela COMPANHIAIMOBILIÁRIADE BRASíLIA - TERRACAP,
juntamente com o requerimento para o registro do georreferenciamento da
mencionada gleba, atendendo ao artigo 187, da Lei nº 6.015/73.

nUESIT[] 4

nual é o quantitativo de terras que se encontra registrado em cada uma
das transcrições de nºs 3.8m, 4.1[]4, 4.1[]B e 4.549 feitas, perante o CRI-
Planaltina, G[]?

4 - De acordo com as Certidões expedidas pelo lº Serviço Notarial e Registral
da Comarca de Planaltina, GO, que instruíram e respaldaram o pedido da
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASíLIA - TERRACP, para o registro do
georreferenciamento do quinhão originário da transcrição nº 3.431. as
transcrições nºs 3.801. 4.104, 4.106 e 4.538, todas daquele Registro Imobiliário,
referem-se aos seguintes quantitativos de terras:

TRANSCRICÃ[]Nº 3.8m:

/~Uma (l) parte de terras com área de cento e cinqüenta e um (151) alqueires,
sendo: cento e quarenta e dois (142) em campos e nove (8) em matos de
segunda.



TRANSCRICÃON!!4.104:

Uma (l) parte de terras com área de sessenta e um (60 alqueires. sendo:
cinqüenta e sete (57) em campos e quatro (4) em matos de segunda.

TRANSCRICÃON!!4.108:

Uma (l) parte de terras com área de cento e setenta e sete (177) alqueires em
campos e cinco (5) em matos de segunda.

TRANSCRICÃON!!4.538:

Uma (l) parte de terras com área de cento e setenta e sete (177) alqueires em
campos e cinco (5) em matos de segunda.

DUESITO5

Dual é o total das áreas registradas nas Transcriç6es 3.801, 4.104, 4.108
e 4.538 feitas, perante o CRI-Planaltina-GO?

5 - Somando-se as áreas registradas nas transcrições nºs 3.801. 4.104.
4.106 e 4.538. todas do lº Serviço Notarial e Registral da
Comarca de Planaltina. GO.encontraremos um total de:

Transcrição nº 3.801.. 142 + 8 =
Transcrição nº 4.104..................... 57 + 4 =
Transcrição nº 4.106 177 + 5 =
Transcrição nº 4.538 188 + 5 =

151alqueires
61 alqueires
182 alqueires
182 alqueires

Total = 578 alqueires (quinhentos e
setenta e seis alqueires).

DUESITO8

Dual é o quantitativo de terras que se encontra registrado em cada um
dos registros imobiliários n!!s R.2, R.4, R.5 e R.11,todos da Matrícula n!!
125.887, desse CRI-2!! Ofício-DF?



5 - Conforme a Certidão anexada pelo próprio requerente, o registro nº
R.2I125.887 feito com a finalidade de demonstrar a Cadeia Dominial do imóvel.
mostra que pela transcrição nº 3.801. feita em 03/10/1840, às fls. 038, do Livro
nº 3-D. do Iº Serviço Notorial e Registral da Comarca de Planaltina, Go, ~
Gomes Fagundes. em pagamento de sua meação. no inventário e partilha dos
bens que ficaram por falecimento de seu marido Joaquim Marcelino de Sousa,
recebeu Uma (1) parte de terras com 151 alqueires. sendo 142 campos e 9
ditos em matos no imóvel originário da transcrição n!! 3.431 e em outro
imóvel.

o registro nº R.4/125.887 feito também, com a mesma finalidade de demonstrar
a Cadeia Dominial do imóvel. mostra que pela transcrição n!! 4.104, feita em
18/0211844. às folhas nº 010. do Livro 11º 3-E. do citado Registro Imobiliário,
Modesto Gonçalves Guimarães recebeu como herança no inventário dos bens
que ficaram por falecimento de Joaquim Marcelino de Sousa, Uma (1) parte de
terras com a área de BI alqueires. sendo 57 em campos e 4 em matos nos
mesmos imóveis acima citados.

o registro nº R.5/125.887, da mesma sorte. mostra que pela transcrição nº
4.106, feita em 18/02/1844, às folhas nº 010. do Livro nº 3-E. do Iº Serviço
Registral e Comarca já referidos. Anísio Gonçalves Guimarães recebeu como
herança no inventário dos bens que ficaram por falecimento de Joaquim
Marcelino de Sousa, Uma (1) parte de terras com a área de cento e setenta
e sete (177) alqueires em campos e cinco (5) alqueires em matos de
segunda nos mesmos imóveis acima citados.

o registro nº R.Il/125.887, também demonstrativo da evolução registraria
mostra que pela transcrição nº 4.538. feita em 05/1211847, no reiterado Iº
Serviço Registrário. Sebastião Marcelino de Sousa recebeu. como herança. no
inventário dos bens que ficaram por falecimento de Joaquim Marcelino de
Sousa. Uma (1) parte de terras com a área de cento e setenta e sete (177)
alqueires em campos e cinco (5) alqueires em matos de segunda. também
nos mesmos imóveis acima.

IlUESIT[] B

Dual é o total das áreas registradas nos R.2, R.4, R.5 e R.1Itodos da Matrícula nº
125.887, deste CRI-2º Ofício-DF?

6 - O total de área dos registros R.2/125.887. R.4/125.887, R.5/125.887e
R.II/125.887 é: _,i



Registro nº R.2/125.887 142 + 8 =
Registro nº R.4/125.887 57 + 4 =
Registro nº R.5/125.887 177 + 5 =
Registro nº R.ll/125.887 177 + 5 =

151alqueires
61 alqueires
182 alqueires
182 alqueires

Total 576 (quinhentos e setenta e seis
alqueires)

50 - Agora, as Recorrentes rogam a V.Exa examinar o conteúdo dos
Esclarecimentos prestados ao MM. Juiz da Vara de Registros Públicos do
Distrito Federal, pela il. Oficiala do Cartório do 2° Oficio de Registro de
Imóveis do Distrito Federal, os quais se encontram anexos às fls 294-301
dos presentes PA nO 2012.01.1.029503-6 (Dúvida), envolvendo as
Matrículas n° 125.887 e 125.888 daquele Serviço Registros, onde a Titular
daquela Serventia Extrajudicial assim se manifestou, 'in verbis':

"2° ESCLARECIMENTO

"ao suscitante da dúvida para que à luz da documentação,
apresentada para registro do título, indique, de forma
objetiva, quantitativamente, qual o excesso de área de que
a TERRACAP supostamente pretende se apropriar."

De acordo com os artigos 170. 187 e 228 da Lei nº 6.015/73. quando o título
anterior estiver registrado em outro Cartório, a Matrícula será aberta e o registro a ser
lançado na vigência da Lei nº 6.015/73 será feito mediante os elementos constantes do título
apresentado e da certidão atualizada do registro anterior mencionado.

Conforme demonstrado no Iº Esclarecimento. os registros anteriores foram feitos
em outro Cartório e na vigência da legislação pertinente aos Registros Públicos. à época. Foi
indicada uma área proveniente de dois registros - registros 3.431 e 1.850, ambos de Planaltina,
GO- sem precisar o quanto de cada origem era transferido.

As áreas de 151alqueires (registro 3.801 - Felippa); 182 alqueires (registro 4.106 -
Anísio); de 61 alqueires (registro nº 4.104 - Modesto) e de 182 alqueires (registro nº 4.538 -
Sebastião Marcelino). originárias dos registros 3.431 e 1.850, ao final de uma sucessão registral
(cadeia dominial) de trinta e quatro transcrições. passaram para os nomes da COMPANHIA
URBANIZADORADANOVACAPITALDO BRASIL- NOVACAP;DELSONDESOUSA E SILVA;GUILHERME

"~
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BRACONYRODRIGUESe JOSÉ MARIANODA ROCHAFILHO,nos termos das Certidões expedidas
pelo Cartório Imobiliário de Planaltina, GO.A representação gráfica anexa permite visualizar a
área daqueles registros em relação a cada origem, a saber:

Felippa-124.7843 de Joaquim mais 26,2152 de Francisco, dando um total de 151alqueires

Anísio- 150,4026 de Joaquim mais 31.5872 de Francisco, dando um total de 182 alqueires

Modesto- 50,4083 de Joaquim mais 10,5802 de Francisco, dando um total de 61 alqueires

Sebastião-150,4026 de Joaquim mais 31.5872 de Francisco,dando um total de 182 alqueires

A SDma de tDdas essas áreas é de 475,9988 alqueires de JDaquim e 99,9998 de
FranciscD, nD tDtal de 575,9988 alqueires.

1/2!! ESCLARECIMENTIl

"mas nãD esclarece Dbjetivamente pDr que a
dDcumentaçãD apresentada pela TERRACAP
nãD autDrizava a lavratura dD registrDs

Remontando à sucessão registrai. a partir das transcrições 12.175, 12.176, 12.181e
12.185, feitas às folhas 178 a 181. todas do Livro 3-L do Cartório de Registro de Imóveis de
Planaltina, GO, chegaremos às transcrições n!! . 3801 (151 alqueires de Felippa); n!! 4.104 (61
alqueires de Modesto); nº 4.106 (182 alqueires de Anísio) e nº 4.538 (182 alqueires de Sebastião
Marcelino), também do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina,GO, as quais dãD cDnta de
que as áreas de terras que cDnstituem D seu DbjetD SDmam 578 alqueires DU
2.787ha.84a.llllca. Prosseguindo o exame, verificamos que as procedências (registros
anteriores) daquelas transcrições são dois registros comuns a todas elas, ou seja, as
transcrições nºs 3.431 e 1.850, do referido Registro Imobiliário. Tais registros, apesar de
corresponderem a terras da Fazenda 'BREJO ou TORTO', referem-se a áreas distintas,
autônomas e integrantes de Uuinhões diversos, de proprietários diferentes.

Como anteriormente esplanado, a legislação dos registros públicos anterior
(Decreto 4.857, de 08/1111838) permitia que se englobasse, numa só transcrição, vários e /\
diferentes imóveis. A Lei dos Registros Públicos vigente veda tal procedimento, pois, dentre os" 1
seus fundamentos, consagra o princípio da correspondência entre a unitariedade da matrícula j
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e a unidade do imóvel. Assim. por exemplo. se em um título. vários imóveis forem negociados.
cada um deles terá sua própria matrícula.

No caso em tela. a COMPANHIAIMOBILIÁRIADE BRASíLIA - TERRACAP. sucessora da
COMPANHIAURBANIZADORADANOVACAPITALDO BRASIL - NOVACAP.por força da Lei Federal nº
5.861. de 1211211872. requereu que o imóvel identificado como "Duinhão de terras com 2.812
hectares. dentro da Fazenda 'BREJO ou TORTO'. oriundo da Divisão Judicial julgada por sentença
de 24/1211821 e que tocou ao condômino JOADUIM MARCELlNO DE SOUSA por força da
transcrição nº 3.431. feita em 03/07/1837. às fls. 125. do Livro 3-C. do Cartório de Registro de
Imóveis de Planaltina. GO. fosse adequado às regras do georreferenciamento.

Assim. em total observância às determinações dos arts. 187. 228 e 228 da Lei nº
6.015/73 e após exaustiva perquirição. verificou-se que o descompasso dos registros
anteriores não influenciavam ou interferiam no domínio do imóvel. A propriedade da
COMPANHIA URBANIZAOORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP emerge das
transcrições nºs 3.BOl, 4.104, 4.108 e 4538, já mencionadas. Partindo-se daí e deduzindo a
área da transcrição 1850. que pertence a outro Duinhão na mesma Fazenda. teremos a perfeita
sequência registra!. conforme demonstrada na representação gráfica em anexo."

51 - Eminente Corregedor, na Representação Gráfica anexada nos
Esclarecimentos da Oficia1a do CRI-2° Oficio-DF ao MM. Juiz da Vara de
Registros Públicos do Distrito Federal (PA n° 2012.01.1.029503-6) consta,
claramente, que em relação à gleba de terras da Transcrição n° 3.431, a área
deste registro imobiliário que foi partilhada, corresponde a tão somente 476
alqueires, conforme se vê da prova anexa.

52 - O Fluxograma de fls. 301, elaborado pela Oficial do CRI-2°
Oficio-DF demonstra que a esta gleba de terras com 476,00 alqueires,
oriundos da Transcrição nO3.431 foram acrescidos, ainda, a gleba de terras
com 100 alqueires da mesma Fazenda 'Brejo ou Torto', adquirida por
Joaquim Marcellino de Sousa, conforme Transcrição n° 1.950 e esta 02
(duas) áreas TOTALIZAM os 576,00 alqueires, de onde emergiram as
Trans.crições nOs 3.801, 4.104, 4.106 ~ 4.539, que deram origem na /':
propnedade da COMPANHIA IMOBILIARIA DO BRASIL - NOVACAp/:
- que foi sucedida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA ~ /
TERRACAP. )



53 - Desse modo e diante da robusta prova documental anexada nos
autos, em especial as certidões expedidas pelo Cartório de Imóveis de
Planaltina-GO e pelo Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do
Distrito Federal, perícia técnica (fls. 454-560) e esclarecimentos da oficiala
Léa Emília Braune Portugal do RI-2° Oficio-DF prestados nos autos do PA
nO 2012.01.1.029503-6 (fls. 218-25), não é possível - sem que haja
favorecimento ilícito - a qualquer operar do direito sério sustentar, neste
processo administrativo, que a propriedade da COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASíLIA - TERRACAP - referente a Fazenda
'BREJO ou TORTO' e que emergiu das Transcrições nOs3.801, 4.104,
4.106 e 4.539 totaliza uma área com 680,991 alqueires, conforme sustenta,
equivocadamente, o il. Juiz de primeiro grau, porque a soma das área
daquelas 04 (quatro) transcrições correspondem, tão-somente, a 576,00
alqueires, que resultam da soma de 476,00 alqueires oriundos da
Transcrição n° 3.431 e mais 100,00 alqueires oriundos da Transcrição n°
1.950, ambas, do CRI-Planaltina-GO e que constituíram o objeto da
partilha amigá~el.

54 - Assim sendo, a conclusão do douto Magistrado da Vara de
Registros Públicos do Distrito Federal, na r. sentença recorrida, com todo
respeito, não tem fundamento jurídico sério e caminha para o terreno
pantanoso da ilegalidade e arbitrariedade praticadas, de forma consciente,
porque não é crível que um Juiz de Direito não saiba que depois de feita e
registrada a partilha da área de terras com 576,00 alqueires da Fazenda
'BREJO ou TORTO', que resultou nos 04 (quatro) quinhões registrados
nas Transcrições nOs3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, o direito da viúva
Felippa Gomes Fagundes (151 alqueires), dos herdeiros: Modesto
Gonçalves Guimarães (61 alqueires), Anísio Gonçalves Guimarães (182
alqueires) e Sebastião Marcelino de Sousa (182 alqueires) ficaram
circunscritos aos bens de seu quinhão, conforme determinava o artigo
1.801 do CC/1.916 e assim determina, até hoje, o artigo 2.023 do atual
Código Civil de 2.002.

55 - De fato, depois que foram repetidos no CRI 2° Oficio-DF os
registros imobiliários 3.801 (Felippa Gomes Fagundes com 151 alqueires),
4.104 (Modesto Gonçalves Guimarães com 61 alqueires), 4.106 (Anísio
Gonçalves Guimarães com 182 alqueires) e 4.539 (Sebastião de Sousa e
Silva com 182 alqueires), do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Planaltina-GO, que totalizam 576,00 alqueires de terras da Fazenda
'Brejo' ou 'Torto', não existe a mínima possibilidade do em. Juiz 'a quo'
ou qualquer autoridade deste País fazer mágica, para fazer que desapareça~
do mundo jurídico o saldo de 104,991 alqueires oriundos da Transcrição nO /
3.431, Livro 3-C, do CRI-Planaltina-GO. /
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56 - Aliás, a r. sentença do MM. Juiz da Vara de Registros Públicos
que faz desaparecer do mundo jurídico o saldo de terras com 104,991
alqueires da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto', oriundo exclusivamente da
Transcrição nO3.431, do CRI-Planaltina-GO, com todas as vênias, consiste
numa violação direta e frontal às disposições contidas no artigo 5°, XXII e
XXX, da CF/88, artigo 1.801, do Código Civil de 1.916, artigos 1.245, S 2°
e 2.023, do atual Código Civil, uma vez que tendo sido julgada por
sentença a partilha feita nos autos do Processo de Inventário n° 238/40, da
Comarca de Planaltina-GO, aberto em nome do falecido JOAQUIM
MARCELLINO DE SOUSA, fica o direito da viúva-meeira (Felippa
Gomes Fagundes) e de cada um dos 03 (três) herdeiros (Modesto
Gonçalves Guimarães, Anísio Gonçalves Guimarães e Sebastião Marcelino
de Sousa) circunscrito aos bens de seu quinhão, não permitindo que os
proprietários dos 04 (quatro) quinhões de terras registrados nas
Transcrições nOs3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, perante o CRI-Planaltina-GO,
que foram repetidos nos registros imobiliários nOs R.2, R.4, R.5 e R.11
todos da Matrícula n° 125.887, do CRI-2° Oficio-DF, façam alienações em
quantitativos de terras superiores as forças de seus quinhões, que receberam
por intermédio da partilha amigável, conforme se vê da prova anexa.

57 - Destarte, pouco importa se no processo de inventário n°
238/40 a inventariante e os demais herdeiros de JOAQUIM
MARCELLINO DE SOUSA descreveram na escritura pública de partilha
amigável (fls. 307-313), dentre outros bens, 'Um engenho velho', 'Uma
tacha velha', 'Dois tamboretes' e outras quinquilharias, porque com relação
às 02 (duas) áreas da Fazenda 'Brejo' ou 'Torto' com 680,991 alqueires,
compostas por 580,991 alqueires da Transcrição nO 3.431 e mais 100,00
alqueires da Transcrição n° 1.950, que integram o patrimônio do falecido
Joaquim Marcellino de Sousa, as partes interessadas do processo de
inventário n° 238/40, ao celebrarem a partilha amigável, por intermédio da
escritura pública, de comum acordo, arrolaram e partilharam, tão-somente,
a área com 576,00 alqueires.

58 - Esta gleba de terras com 576,00 alqueires, conforme restou
provado é composta de 476,00 alqueires oriundos da Transcrição nO3.431 e
de outros 100,00 alqueires, oriundos da Transcrição n° 1.950, ambas, do
CRI-Planaltina-GO, que resultaram nos registros imobiliários das
Transcrições nOs3.801, 4.104, 4.106 e 4.539, perante o CRI-Planaltina-GO,
os quais foram repetidos nos registros imobiliários nOsR.2, R.4, R.5 e R.11
todos da Matrícula nO 125.887, do CRI-2° Oficio-DF, feita em data de
12.09.2011, conforme certidões anexas e a propriedade da TERRACAP, na
Fazenda Brejo ou Torto, emergiu, exatamente, daqueles 04 (quatro)
quinhões que totalizam, tão somente, 576,00 alqueires e nada mais.

"



• 59 - Diante do exposto, Ana Fagundes Alves e Alicí Fagundes de
Souza, na condição de netas e herdeiras de Joaquim Marcellino de Sousa e
como terceiras-interessadas-prejudicadas, na defesa da comunhão do
espólio de seu avô, atuando na conformidade do artigo 5°, XXII e XXX, da
CF/88 e dos artigos 1.314, 1.791, Parágrafo único e 2.023, do atual Código
Civil de 2002, c/com o artigo 507, do CPC e artigo 202 da Lei nO
6015/1973, requerem ao em. Desembargador Corregedor da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios que conheça e dê provimento a presente
recurso de apelação, para o fim de reformar a r. sentença de fls. 466-
478, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos
do Distrito Federal, JULGANDO PROCEDENTE a DÚVIDA
REGISTRÁRIA suscitada pelo Oficial Substituto do Cartório do 2°
Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal nos autos do
Processo Administrativo nO 2012.01.1.029503-6, uma vez que restou
provado, por intermédio de certidões, que a Gleba de terras com 576,00
alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, objeto da partilha amigável celebrada
por intermédio da escritura pública de partilha amigável compõe de 476,00
alqueires da Transcrição n° 3.431 e mais 100,00 alqueires da Transcrição
nO 1.950, o que significa dizer que resta um saldo de 104,991 alqueires
exclusivamente da Transcrição nO 3.431 que continua no patrimônio de
Joaquim Marcellino de Sousa (Espólio), razão pela qual a documentação
apresentada pela TERRACAP, não alcança a área indicada, não havendo
como ser feita o registro da incorporação patrimonial requerida,
envolvendo a gleba de terras com 2.318ha.l Oha.ll ca.

60- Alternativamente, caso o em. Desembargador Corregedor não
acolha o pedido formulado no item 59 supra, então, considerando a
gravidade dos fatos, acima mencionados e provados por intermédio de
documentos, a recorrente pede que se digne o em. Desembargador LECIR
MANOEL DA LUZ, 'ad eautelam', determinar o imediato bloqueio
administrativo das Matrículas nO 125.887 e 125.888, ambas, do CRI-2°
Oficio-DF, até que a questão referente ao saldo de terras com 104,991 da
fazenda 'Brejo' ou 'Torto' oriunda da Transcrição nO3.431, Livro 3-C do
CRI-Planaltina-GO seja dirimida, nas vias ordinárias.

Pede deferimento

Brasília-DF, 09 de setembro de 2.013.

c;;z~
M' , O GlLBEl: DE OLIVEIRA

OAB-DF 4.785.
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