
SÍNTESE DA FRAUDE PARA A TERRACAP SE APROPRIAR DOS 104,991 

ALQUEIRES DA FAZENDA BREJO OU TORTO EM NOME DO ESPÓLIO DE 

JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA LOCALIZADA NO LAGO NORTE:  
  
O 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF é o principal responsável pelo 

desaparecimento da área de 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto de 

propriedade de Joaquim Marcelino de Sousa, pois com este erro está 

facilitando a TERRACAP se “apropriar”, com aval de Juízes e 

Desembargadores do TJDFT, bem como Promotores do MPDFT.  
Abriu de maneira fraudulenta a Matrícula 125.887, constando como 

“REGISTRO ANTERIOR” apenas a Transcrição 3.431, com área de 580,991 

alqueires.  
Que conforme a “Escritura Pública de Partilha Amigável”, lavrada no 1º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, Livro 28, Fls. 

048/061, em 16/03/1940, celebrada entre os herdeiros de Joaquim Marcelino 

de Sousa, foram arrolados para partilha na Fazenda “Torto” ou “Brejo” 476 

alqueires de uma área maior com 580,991 alqueires oriundos da transcrição 

3.431, Livro 3-C, Fls. 124/125, de 03/07/1937, e na totalidade de terras com 

100 alqueires oriundos da Transcrição 1.950, Livro 3-B, Fls. 129/131, em 

20/05/1935, totalizando exatamente 576 alqueires que foram assim 

partilhados e transcritos.  
Como o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis não colocou as duas 

glebas (3.431 e 1.950, ambas do CRI-Planaltina/GO) com área de 680,991 

alqueires, descreveu que a partilha dos 576 alqueires foi feita da seguinte 

maneira:  

R.2/125.887- De acordo com a Transcrição nº 3.801, feita em 03/10/1940, 

às fls. 038, do Livro nº 3-D, do 1º 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 

16/03/1940 pelo Tabelião Francisco Muniz Pgnata, como pagamento de sua 

meação, no inventário e partilha dos bens que ficaram por falecimento de 

JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA, uma parte de terras do imóvel 

desta Matrícula, bem como de outro imóvel, num total 

de 151 alqueires, sendo 142 em campos e 9 ditos em matos de 

segunda, no valor de 5:160$000. OBS: O presente registro é feito com base 

na Certidão expedida em 23/5/2011 pelo 1º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Planaltina/GO e com a finalidade de demonstrar a Cadeia 

Dominial do imóvel.  

R.4/125.887 - De acordo com a Transcrição nº 4.104, feita em 08/2/1944, às 

fls. 010, do Livro nº 3-E, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Planaltina/GO, MODESTO GONÇALVES GUIMARÃES, fazendeiro, domiciliado 

naquele Município, adquiriu por herança no inventário dos bens que ficaram 

por falecimento de JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA, através da Escritura 

lavrada em 16/03/1940 pelo Tabelião Francisco Muniz Pgnata, uma parte 

de terras do imóvel desta Matrícula, bem como de 

outro imóvel, num total de 61 alqueires, sendo 57 em campos 



e 4 em matos de segunda, no valor de Cr$ 2.110,00. OBS: O presente registro 

é feito com base na Certidão expedida em 23/5/2011 pelo 1º Serviço Notarial 

e Registral da Comarca de Planaltina/GO e com a finalidade de demonstrar a 

Cadeia Dominial do imóvel.  

R.5/125.887 - De acordo com a Transcrição nº 4.106, feita em 18/2/1944, às 

fls. 010, do Livro nº 3-E, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Planaltina/GO, ANÍSIO GONÇALVES GUIMARÃES, fazendeiro, domiciliado no 

Município de Santa Luzia, adquiriu por herança no inventário dos bens que 

ficaram por falecimento de JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA, através da 

Escritura lavrada em 16/03/1940 pelo Tabelião Francisco Muniz Pgnata, 

uma parte de terras do imóvel desta Matrícula, bem 

como de outro imóvel, num total de 177 alqueires de 

campos e 5 alqueires em matos de segunda, no valor de 

Cr$ 5.810,00. OBS: O presente registro é feito com base na Certidão 

expedida em 23/5/2011 pelo 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Planaltina/GO e com a finalidade de demonstrar a Cadeia Dominial do 

imóvel.  

R.11/125.887 - De acordo com a Transcrição nº 4.539, feita em 05/12/1947, 

às fls. 026, do Livro nº 3-F, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Planaltina/GO, SEBASTIÃO MARCELINO DE SOUSA, falecido, adquiriu por 

herança no inventário dos bens que ficaram por falecimento de JOAQUIM 

MARCELINO DE SOUSA, através da Escritura lavrada em 16/03/1940 pelo 

Tabelião Francisco Muniz Pgnata, uma parte de terras do imóvel 

desta Matrícula, bem como de outro imóvel, num total 

de 177 alqueires de campos e 5 alqueires em matos de 

segunda, no valor de Cr$ 5.810,00. OBS: O presente registro é feito com 

base na Certidão expedida em 23/5/2011 pelo 1º Serviço Notarial e Registral 

da Comarca de Planaltina/GO e com a finalidade de demonstrar a Cadeia 

Dominial do imóvel.  
Como podemos verificar apenas somando as Matrículas: R.2/125.887, 

R.4/125.887, R.5/125.887 e R.11/125.887, é exatamente a área levada ao 

inventário, ou seja, 576 alqueires.  
O Juiz Carlos Divino Vieira Rodrigues, então Juiz Titular da Vara de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, apesar de ter sido 

Titular da Vara de Registros Públicos do DF, aceitou ou fez que não viu a 

descrição na Matrícula 125.887: uma parte de terras do imóvel 

desta Matrícula, bem como de outro imóvel.  
Se o Juiz Carlos Divino Vieira Rodrigues agisse de forma “IMPARCIAL”, teria 

questionado ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF: a) Qual é 

o outro imóvel? b) Qual a sua área em alqueires? c) Qual a sua relação com 

este imóvel descrito nesta Matrícula 125.887?  
Ao contrário, em sua matemática, subtraiu os 576 alqueires levados ao 

inventário desta Matrícula 125.887, ou seja, apenas dos 580,991 alqueires, 

que resultou em um saldo de apenas 4,991 alqueires, que logo afirmou se 

tratar de um erro matemático, que não existe o saldo de 104,991 alqueires 



em sua “Sentença” simultânea nos autos: 2002.01.1.052508-8 e 

2004.01.1.054067-5.  
Ainda na sua sentença, nos autos 2002.01.1.052508-8 e 2004.01.1.054067-5, 

descreve da seguinte maneira: Ora, os 2.812ha de que falava a Matrícula 
125.887 (que sucedeu às Transcrições 3.431 e 1.950). Onde na Matrícula 
125.887 fala da Transcrição 1.950???  
Segundo o mesmo juiz em sua sentença: Logo, nem os 100 alqueires da 
Transcrição 1.950 ou os remanescentes 4,991 alqueires têm qualquer 
existência real.  
Mesmo aberta de forma fraudulenta, não deveria ter sido encerrada, pois 

580,991 alqueires - 576 alqueires levados ao inventário, corresponde a um 

saldo de exatamente 4,991 alqueires em nome do espólio de Joaquim 

Marcelino de Sousa.  
  
PARTE DA FAMOSA “SENTENÇA” simultânea nos autos: 

2002.01.1.052508-8 e 2004.01.1.054067-5 no TJDFT DO JUIZ CARLOS 
DIVINO VIEIRA RODRIGUES:  
QUE AINDA DIZ QUE A MATRÍCULA 125.887 SUCEDEU ÀS 
TRANSCRIÇÕES 3.431 e 1.950. OBS: NA MATRÍCULA 125.887, 
em momento algum, fala-se da Transcrição 1.950, e, sim, 
apenas descreve, por exemplo:  
Que a viúva Felippa Gomes Fagundes, recebeu 151 alqueires, 
sendo parte do imóvel desta Matrícula e parte de outro imóvel. 
Assim descrevendo para todos os adquirentes das terras 
oriundas do espólio de Joaquim Marcelino de Sousa, inclusive 
o “ESTADO DE GOIÁS”, adquiriu parte do imóvel desta 
Matrícula, bem como de outro imóvel.  
  

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 fl. 1.138 e tal se repetiu com a ocasião 
do descerramento da Matrícula nº 125.887 do 2º RI/DF (fls. 2.721/6), aliás, 
reproduzindo-se inteiramente a literal e coincidente descrição 
perimetral primitiva (fl. 2.721), inclusive com remissão àquela sentença 
de 24/09/1921, 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 12/09/2011, 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 2.686,10,37ha (fl. 
2.727). Logo, encerrada a Matrícula 125.887, a esta seguiu-se a abertura 
de Matrícula nº 125.888 (fl. 2.726-vº), tomando-se como objeto a mesma 
coisa, em perfeita continuidade registral.  
Ora, os 2.812ha de que falava a Matrícula 125.887 (que sucedeu às 
Transcrições 3.431 e 1.950) era a medida aproximada de 580,991 
alqueires (ou 2.811,99,64ha, muito próximo dos 2.812ha). Feito o 
georreferenciamento e segundo o mesmo perímetro descrito desde a 
divisão de 1921 (R-40/125.887- fls. 2.726-vº), constatou-se que em 



verdade a área total era de apenas 2.686,10,37ha (fl. 2.727), de modo 
que somente isso faz conclusão no sentido de que inexistiam, 
fisicamente, aqueles outros 4,991 alqueires.  
Logo, nem os 100 alqueires da Transcrição 1.950 ou os remanescentes 

4,991 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 locupletamento por meio do 
assenhoreamento de terras públicas.  
Para que não pairem dúvidas a respeito da conclusão da inexistência 
da pretendida área remanescente de 104,991 alqueires na qual se 
apoia 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 subsequentes, exatamente as 
Transcrições nº 3.801 (R-2/125.887 - fl. 2.721), 4.104 (R-4/125.887 - fl. 2.721-
vº), 4.106 (R-5/125.887 - fl. 2.721-vº) e 4.539 (R-11/125.887 - fl. 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.  
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-40/125.887 (fls. 2.726 e vº), apurando-se efetivamente e 
apenas 2.686,10,37ha, promoveram a respectiva partilha amigável a 
TERRACAP e o espólio de JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO. 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 juízo especializado, 
proferida nos autos nº 2010.01.1.042034-8, consoante assim restou 
assentado no R-1/125.889, cabendo ao espólio de JOSÉ MARIANO uma 
área proporcional - em razão da redução da área georreferenciada - 
de 65,51,26ha e o restante à Opoente-Terracap.  
É claro que atuou para manter sua “Sentença” que encobria a “fraude” na 

abertura da Matrícula 125.887, feita pelo Cartório do 2º Ofício de Registro de 

Imóveis do DF, que não incluiu a área oriunda da Transcrição 1.950 do 1º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, com a área de 100 

alqueires, nos autos: APC2002.01.1.052508-8 e APC2004.01.1.054067-5, na 3ª 

Turma Cível do TJDFT, pois levou o nosso processo “por empréstimo” no dia 

07/07/2015 e devolveu dia 17/07/2015. Logo em seguida é marcado a pauta de 

julgamento para o dia 29/07/2015, sem comunicar as partes envolvidas.  
  
Se o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF tivesse aberto 

corretamente a Matrícula 125.887, deveria ter respeitado o que foi decidido 

pelos herdeiros de Joaquim Marcelino de Sousa, conforme “Escritura Pública 

de partilha Amigável”, e seria da seguinte forma:  
REGISTRO ANTERIOR: A 1ª Gleba foi adquirida por Sentença de 24 de 

dezembro de 1921, homologatória da Divisão da Fazenda “Brejo” ou “Torto”, 

proferida pelo Dr. A. Póvoa, MM. Juiz de Direito da Comarca de Planaltina, 

GO, registrada na Transcrição 3.431, Livro 3-C, Fls. 124/125, de 



03/07/1937, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-GO, 

com área de 580,991 alqueires, e a 2ª Gleba foi adquirida por Permuta com o 

Sr. Francisco Joaquim de Magalhães, registrada na Transcrição 1.950, 

Livro 3-B, Fls. 129/131, em 10/05/1935, do 1º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Planaltina-GO, com a área de 100 alqueires. Que a área desta 

Matrícula é exatamente 680,991 alqueires.  
Desta maneira correta, o Juiz Carlos Divino Vieira Rodrigues, então Juiz 

Titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do 

DF, iria subtrair os 576 alqueires levados ao inventário e partilha da área 

correta da Matrícula 125.887, ou seja, 680,991 alqueires, e chegaria ao 

resultado de que existe o saldo remanescente de 104,991 alqueires nesta 

Matrícula, oriundos exclusivamente da Transcrição 3.431 do CRI-

Planaltina/GO.  
E que esta Matrícula 125.887 não poderia ter sido encerrada, pois existe o 

saldo remanescente de 104,991 alqueires em nome do espólio de Joaquim 

Marcelino de Sousa.  
Mesmo aberta de forma fraudulenta, não deveria ter sido encerrada, pois 

580,991 alqueires - 576 alqueires levados ao inventário, corresponde a um 

saldo de exatamente 4,991 alqueires em nome do espólio de Joaquim 

Marcelino de Sousa.  

Mais informações em nosso site abaixo. Nele estão 

disponibilizadas a “Sentença” completa e a Matrícula 125.887 

do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF.  
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