
COMUNICADO IMPORTANTE EM 24/01/2017 

 

AOS CONDÔMINOS E ASSOCIADOS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

TOMAHAWK 

 

A decisão da "Corte Especial" do STJ, já transitado em julgado que 

existe a nossa área.  

 

Para desespero da “Quadrilha” especializada do DF que há anos nos 

qualifica de “Grileiros de Terras Públicas”, quando na realidade são 

verdadeiros “Grileiros de Terras Particulares” que tentam há anos 

roubar nossa propriedade, ou seja, os 104,991 alqueires da Fazenda 

Brejo ou Torto em nome do espólio de Joaquim Marcelino de Sousa, se 

utilizando “Sentenças Prolatadas de Forma Parcial” (Como nos autos 

dos Processos: 2002.01.1.052508-8, 2004.01.1.054067-5 e 

2010.01.1.042034-8, todos na Vara de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Urbano Fundiário do Distrito Federal e nos autos do 

processo de “duvida registraria” sob nº 2012.01.1.029503-6 na Vara de 

Registro Público do DF), todos no TJDFT. Sentenças baseadas em 

fraudes dentre outras as produzidas pelo antigo Diretor do 

NUTOP/TERRACAP (hoje Presidente da empresa) e pelo Cartório do 2º 

Ofício de Registro de Imóveis do DF. 

 

O então Diretor do NUTOP/TERRACAP que em seu “PARECER” afirma 

que toda a área levada ao inventario foi extraído apenas da 

Transcrição 3.431 nos autos do Processo de “Homologação de 

Acordo” nº 2010.01.1.042034-8.  

 

Não satisfeito, este ex-diretor do NUTOP/TERRACAP elaborou um 

fluxograma totalmente “fraudulento”, onde cita que toda cadeia 

dominial da Transcrição 3.431 com a área de 580,991 alqueires, teve 

origem no inventário de Joaquim Marcelino de Sousa, e que os 

herdeiros receberam da seguinte ordem: A viúva Felippa Gomes 

Fagundes: 158,704 alqueires; Modesto Gonçalves Guimarães: 91,346 

alqueires; Anísio Gonçalves Guimarães: 205,146 alqueires e Sebastião 

Marcelino de Sousa: 205,146 alqueires. Contando com a Matemática 

elementar podemos constatar que a soma de 158,704 + 91,346 + 

205,146 + 205,146 = 660,3420 alqueires.  Ora a propriedade registrada 

sob a Transcrição 3.431 do CRI de Planaltina/GO tem apenas 580,991 

alqueires.   

 

Já o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF, onde em seu 

“Parecer” nos autos do processo de “duvida registraria” sob nº 



2012.01.1.029503-6, dentre outras afirmações inverídicas, afirma que 

não pôde abrir corretamente a Matrícula 125.887, porque as 

Transcrições 1.950 e 3.431 seriam de proprietários distintos 

(diferentes).  
 

Como, se ambas as Transcrições tinham o mesmo proprietário: 

 

JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA. 

 

A Transcrição 1.950 adquirida por permuta com Francisco Joaquim de 

Magalhães em 1935, com a área de 100,00 alqueires e 484,00 hectares 

e a Transcrição 3.431 adquirida na Divisão Judicial da Fazenda Brejo 

ou Torto em 1921, com 580,991 alqueires ou 2.812,00 hectares.  

 

A Corte Especial do STJ, bem como a 1ª Vara da Justiça Federal da 1ª 

Região reconhecem o fato real: 

  

Que no inventário do Sr. Joaquim Marcelino de Sousa, foram levadas 

apenas 576 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, sendo 100 alqueires 

oriundos da Transcrição 1.950 e agregados aos 476 alqueires oriundos  

da Transcrição 3.431. 

 

Na decisão foi mantida a AV. 6 das Matriculas 125.887, 125.888 e 

125.889, que diz o seguinte: 

 
Averbação 6: 

 

INDISPONIBILIDADE – De Acordo com o Ofício nº 693/2014/GAB, de 

22/09/2014, acompanhado de cópia da Decisão proferida pelo Senhor Relator, 

Souza Prudente, Desembargador Federal, no Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, no Agravo de Instrumento nº 0053447-44.2014.4.01.0000/DF, 

Processo de Origem nº 102208620144013400, ajuizado por ANA FAGUNDES 

ALVES, e outra, em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, e outros, com vistas na 

decisão cautelar deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0011361-

58.2014.4.01.0000/DF, foi deferido o pedido de antecipação de tutela 

recursal, com natureza cautelar, para ordenar a INDISPONIBILIDADE do 

saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo 

exclusivamente da Transcrição nº 3.431, Livro 3-C, do Cartório do Registro 

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

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

alqueires da dita fazenda, matriculado originalmente sob nº 125887 e 

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

posterior deliberação daquele juízo (1ª Vara Federal, Seção do Distrito 

Federal).   

 

 


