
AS CINCO FRAUDES ONDE A TERRACAP SE APOIA PARA SE APROPRIAR DO SALDO 

DE TERRAS COM 104,991 ALQUEIRES DA FAZENDA BREJO OU TORTO DE 

PROPRIEDADE DO ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA, DA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE, COM APOIO DE ALGUNS MAGISTRADOS DO 

TJDFT, INCRA, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PLANALTINA E CARTÓRIO 

DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF: 

 

1) Sentença nos autos 993/94 Embargos de Terceiros, contra o processo de 

“Sobrepartilha dos bens de Joaquim Marcelino de Sousa, processo nº 834/93 

no fórum de Planaltina/GO”, onde apresenta corretamente como foi feita a 

partilha e inventário dos bens de Joaquim Marcelino de Sousa, ou seja, 100 

alqueires oriundos da Transcrição 1.950 e 476 alqueires oriundos da 

Transcrição 3.431. Usa a “Sentença” proferida nos autos 993/94 para se 

intitular dono do domínio e posse das terras das transcrições 1.950 e 3.431 do 

CRI de Planaltina/GO. Em cuja sentença deixou claro: A área foi identificada 

na inicial pela embargante. 

FRAUDE: A Escritura Pública de “Cessão de Direitos Hereditária” supostamente 

lavrada, no Livro 1584, Fls. 037 em data de 23.11.1993 no Cartório de 1º Ofício de 

Notas de Brasília a favor do Sr. Otogamis Antonio Avelar que deu origem ao 

processo nº 834/93 do Fórum de Planaltina/GO, não existe naquele Cartório. 

2) As quatro inserções de averbações fraudulentas feitas às margens da 

Transcrição 3.431 do Livro 3-C fls. 125 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Planaltina/GO, Transcrições: 4.101 – 4.107 – 4.108 – 4.109, feitas com caneta 

esferográfica, tipo “BIC”, que com este ato fraudulento fez sumir 100,00 

alqueires da propriedade.  

Cada um deles teriam recebido 23,8265 alqueires em campos e 1 ½ alqueires 

em matos de segunda. 

CANETA ESFEROGRÁFICA EM 1.937? 

IMPORTANTE: As quatro averbações dizem respeito ao seguinte: Que quatro 

filhos de Joaquim Marcelino de Sousa receberam em forma de “doação” de 

sua mãe Felippa Gomes Fagundes, parte, de uma área que ela recebeu no 

inventário de seu marido Joaquim Marcelino de Sousa. 

EM 1937 O SR. JOAQUIM MARCELINO DE SOUSA ESTAVA VIVO. 

O Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO que informava na 

“Certidão de Ônus” que havia o saldo de 104,991 alqueires em nome do 

espólio de Joaquim Marcelino de Sousa. 

O Cartório do Registro Imóveis de Planaltina/GO passou a informar  através da 

emissão de  Certidão de Ônus depois desta “fraude” que existe o saldo de 

4,991 alqueires em nome do espólio de Joaquim Marcelino de Sousa. 

   



3) Nos autos do Processo de Homologação de Acordo nº 2010.01.1.042034-8 que 

transitou na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do 

Distrito Federal entre a TERRACAP e o espólio de José mariano da Rocha 

Filho. 

FRAUDES:  

1) Parecer e Fluxograma elaborado de forma fraudulenta pelo então Chefe do 

NUTOP/TERRACAP através do “MEMORANDO Nº 074/2010 – NUTOP em 

15/07/2010”,  

A.1: A área objeto do Acordo de Divisão amigável, celebrado entre a 

TERRACAP e o espólio de José Mariano da Rocha, objeto das transcrições: 

 

12.185 Lv. 3-L, fls. 180/181 do 1º C.R.I de Planaltina-GO; 

12.181 Lv. 3-L, fls. 179/180 do 1º C.R.I de Planaltina-GO; 

12.175 Lv. 3-L, fls. 178/179 do 1º C.R.I de Planaltina-GO; 

12.176 Lv. 3-L, fls. 179 do 1º C.R.I de Planaltina-GO; 

2.678, Lv. 3-B, fl. 126 do 1º C.R.I-DF; 

2.324, Lv. 3-B, fl. 49 do 1º C.R.I-DF; 

8.097, Lv. 3-J, fl. 96 do 1º C.R.I-DF; (CORRETO: do 1º C.R.I de Planaltina-

GO). 

 

OBS: Em nenhuma destas Transcrições informam nas 

Certidões de ônus a área, limites e confrontações, exceto as 

Certidões: 2.678 - 2.324 8.097. 

  
 

 A.2: Todas elas originadas da Transcrição nº 3.431, fls. 124/125, 

Lv. 3-C (antigo do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, situa-

se, na presente data, na circunscrição registraria do Cartório do 2º Ofício 

do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme certidão emitida pela 

referida serventia em 15 de julho de 2010(documento anexo).    

 

A.3: “PARECER CRIMINOSO”, POIS, CONFORME CERTIDÕES EM ANEXO E 

“ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA AMIGÁVEL”, FOI EXTRAÍDO DE 576 

ALQUEIRES, SENDO 476 ALQUEIRES DA TRANSCRIÇÃO 3.431 E 100 

ALQUEIRES DA TRANSCRIÇÃO 1.950, E NÃO APENAS DA TRANSCRIÇÃO 

3.431. 

 

A.4: FLUXOGRAMA ONDE CONSTA AS MAIORES ABERRAÇÕES: 

 

  

                    Segundo o “FLUXOGRAMA” produzido por este funcionário da 

TERRACAP, a divisão dos 576 alqueires, teria sido partilhada, apenas da 

Transcrição 3.431.  

 

  

                      Não como é descrito na “Escritura Pública de Partilha 

Amigável”, ou seja, 476 alqueires da Transcrição 3.431 acrescida dos 100 

alqueires da Transcrição 1950, cujo total é 576 alqueires. 



 

                      Em seu “Fluxograma” a divisão foi feita da seguinte maneira: 

  

Felipa Gomes Fagundes, recebeu:                          158,704 alqueires; 

Modesto Gonçalves Guimarães, recebeu:                91,346 alqueires; 

Anísio Gonçalves Guimarães, recebeu:                 205,246 alqueires: 

Sebastião Marcelino de Sousa, recebeu:               205,246 alqueires; 

  

TOTAL PARTILHADO:                                              660,542 alqueires 

 

Ou seja: 84,542 alqueires além da divisão constante da “Escritura Pública 

de Partilha Amigável”, lavrada dos Bens deixados por Joaquim Marcelino 

de Sousa na Fazenda Brejo ou Torto, no 1º Ofício de Notas de 

Planaltina/GO em 16/03/1940, Livro 028 fls. 048/061.  

 

Mesmo com tantas falhas evidentes o então Juiz Titular da Vara de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, 

homologou o “Acordo Amigável”. 

 

 

4) Através do INCRA-SR (28)/DFE, Processo Administrativo nº 

54700.000453/2010-58 com o intuito de conseguir a “Certificação do 

Georreferenciamento” da área da Gleba 3.431 do CRI de Planaltina/GO, para 

abrir a nova Matricula 125.888 em nome dela e do espólio de José Mariano da 

Rocha Filho, como se fossem os únicos proprietários.   

 

  

           FRAUDE: 

 

Para comprovar o seu domínio sobre a gleba de terras denominada Fazenda 

‘BREJO’ ou ‘TORTO’, a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) exibiu 

perante essa Autarquia Federal 04 (quatro) registros imobiliários, a saber: 

a) Transcrição n° 12.175, do Livro 3-L, fls. 179, feita em 17 de maio de 1.957, 

perante o CRI de Planaltina-GO; (fl. 912) 

b) Transcrição n° 12.176, do Livro 3-L, fls. 179, feita em 17 de maio de 1.957, 

perante o CRI de Planaltina-GO; (fl. 913) 

c) Transcrição n°  12.185, do Livro 3-L, fls. 181, feita em 17 de maio de 1.957, 

perante o CRI de Planaltina-GO; e 

d) Transcrição n° 12.181, do Livro 3-L, fls. 181, feita em 17 de maio de 1.957, 

perante o CRI de Planaltina-GO. 



OBS: As certidões das Transcrições n°s12.175, 12.176, 12.185 e 12.181, 

expedidas pelo CRI de Planaltina-GO, são TODAS OMISSAS, pois, nelas não se 

vê os limites, confrontações e nem mesmo o quantitativo de terras da 

Fazenda ‘BREJO’ ou ‘TORTO’ que o Estado de Goiás teria transmitido para o 

domínio da União Federal e suas sucessoras NOVACAP/TERRACAP. 

Em virtude desta clamorosa OMISSÃO, que se constata nos registros 

imobiliários feitos nas Transcrições n°s 12.175, 12.176, 12.185 e 12.181, todas 

do CRI de Planaltina-GO, o Fiscal de Cadastro e Tributação Rural RAIMUNDO 

FRANCISCO DA SILVA (INCRA – SR (28)/DFE), nos autos do PA n° 

54700.000453/2010-58, assim se manifestou: 

  “Informação Técnica n° 070/2010/CRC/F2/DOEF/INCRA SR 

(28)/DFE 

  Propriedade Rural: Fazenda Brejo ou Torto 

  Responsabilidade Técnica: Lúcio Mário Lopes Rodrigues 

  Localização: Brasília-DF 

  Processo INCRA: 54700.000453/2010-58 

  Área: 2.629,9214 hectares 

Assunto: CERTIFICAÇÃO DO IMÓVEL RURAL – PEDÊNCIA 

DOCUMENTAL/CADASTRAL. 

  Senhor Chefe, 

Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que após análise cadastral 

e manifestação do Serviço de Cadastro Rural – SCR, no processo supracitado, 

referente ao imóvel rural denominado Fazenda Brejo ou Torto, localizado em 

Brasília-DF, com área medida 2.629,9214 hectares e área registrada de parte 

de terras (ausência de área), em nome da adquirente Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e Espólio de Mariano da Rocha Filho, 

ficou constatado as seguintes pendências e indagações: 

Solicitar uma cópia dos registros anteriores a fim de se verificar a origem da 

área, certamente lá deverá constar alguma informação e alguma descrição do 



imóvel, mesmo que de forma precária, ou seja, a área do imóvel com alguma 

unidade de medida. (...)” 

Para suprir as OMISSÕES constatadas nas Transcrições n°s 12.175, 12.176, 

12.185 e 12.181, todas do CRI de Planaltina-GO, a Companhia Imobiliária de 

Brasília (TERRACAP), por intermédio do Ofício n° 482/2010-DITEC, de 22 de 

junho de 2010, encaminhou ao INCRA – SR/DF – os documentos seguintes: 

a) Decreto n° 11.743, de 08.08.1989, referente à desapropriação de uma gleba 

de terras com 75 hectares da Fazenda Paranoá, de propriedade de Sebastião 

de Souza e Silva (fl. 931); 

b) Mapa de Localização da gleba de terras da Fazenda Paranoá, com 

1.371,23,48ha, registrada, até a presente data, na Transcrição n° 1.855, Livro 

n° 3-C, fls. 130/132, feita em 02 de janeiro de 1924, em nome de Sebastião de 

Souza e Silva, perante o CRI de Luziânia-GO; (fl. 932); 

c) Anexo II ao Decreto n° 11.743/1989, publicado no DODF de 10.08.1989; 

d) Certidão de ‘objeto e pé’ do Processo de Desapropriação Judicial da Gleba 

de terras com 75 hectares da Fazenda Paranoá n° 22.860/89, em fase de 

cumprimento de sentença, visto o valor da indenização não foi pago até a 

presente data; (fls. 934-943); 

e) Certidão da Transcrição n° 12.177, do Livro n° 3-L, fl. 179, feita em 17 de 

maio de 1.957, perante o CRI de Planaltina-GO (fls. 944-945), onde se lê: 

“DENOMINAÇÃO OU RUA E NÚMERO: Fazendas ‘Brejo’ ou ‘Torto’ e ‘Paranoá’. 

CARACTERÍSTICOS E CONFRONTAÇÕES: Deste município havida por força da 

escritura pública, 4 (quatro) glebas de terras, lavrada às fls. 122/133, do livro 

n° 61, do Cartório do 1° Ofício de Planaltina, às fls. 31/33, verso, do Livro 3-K, 

sob o n° 9.061, em 06 de dezembro de 1956.” 

f) Cópia da Certidão emitida pelo Cartório Raul Sá (16° Ofício de Notas) da 

cidade do Rio de Janeiro, onde constam diversos imóveis rurais transferidos 

para o nome da União Federal e com simultânea incorporação ao patrimônio 

da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), sem que ali 

faça constar limites, confrontações ou o quantitativo das terras 

desapropriadas; 



g) Certidão do registro imobiliário feito na Transcrição n° 9.061, do Livro 3-K, 

fl. 032, feito em 06 de setembro de 1956, perante o CRI de Planaltina-GO, 

referentes aos imóveis rurais das Fazendas ‘Brejo’ ou ‘Torto’ e ‘Paranoá’, 

alienados por VotorinoBevinhati e sua mulher Sebastiana de Souza Bevinhati 

ao Estado de Goiás, assim identificadas: 

FAZENDA BREJO OU TORTO: 

- Primeira Gleba – Fazenda ‘Brejo’ ou ‘Torto’ com área de 2.800 hectares de 

campos; gleba esta que tocou a Celestino José de Alcântara, na divisão da 

dita fazenda Brejo ou Torto, conforme Transcrição n° 924, Livro 3°, fls. 173 

verso/174, da Comarca de Formosa-GO; 

- Segunda Gleba – Fazenda ‘Brejo’ ou ‘Torto’ com 1341,30 hectares de campos; 

cuja gleba coube a Sebastião de Sousa e Silva na divisão da Fazenda Brejo ou 

Torto, conforme Transcrição Imobiliária n° 34, Livro 03, glebas estas acima 

descritas que o Outorgante Vendedor (Vitorino Bevinhati e sua mulher) 

houveram no inventário dos bens que ficaram por falecimento de dona 

Carolina Gomes Fagundes, conforme Transcrição Imobiliária n° 8.971, da 

Comarca de Planaltina-GO,  sendo pertencentes a eles (Outorgantes 

Vendedores) uma área com 264,150 alqueires, aproximadamente; 

FAZENDA PARANOÁ: 

 - Primeira Gleba – Fazenda Paranoá com área de 24,174 alqueires; gleba esta 

que originariamente pertenceu a Jovelino Nery Guimarães e sua mulher, e por 

esta vendida a Sebastião de Sousa e Silva, conforme Transcrição Imobiliária 

n° 864, do Livro 03, do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa-Go e que 

no inventário de Carolina Gomes Fagundes, esposa de Sebastião, foi avaliada 

por Cr$ 410,00; 

- Segunda Gleba – Fazenda Paranoá com 156,711 alqueires, aproximadamente; 

gleba esta que originariamente foi dada em pagamento na divisão judicial do 

Paranauá, a Sebastião de Sousa e Silva, conforme Transcrição anterior sob n° 

de Ordem 1.855, Livro 3-C, do Cartório Imobiliário de Luziânia-GO, e que no 

inventário de sua esposa Carolina Gomes Fagundes foi avaliada por Cr$ 

2.463,00. (Obs.: O formal de partilha referente a esta gleba de terras com 

156,711 alqueires, da Fazenda Paranoá, expedido em favor de Vitorino 

Bevinhati e sua mulher Sebastiana de Souza Bevinhati não se encontra 



registrado nos Cartórios de Registro de Imóveis de Luziânia-GO ou de 

Planaltina-GO, conforme comprovantes anexos, o que constitui venda a non 

domino). (vide: fls. 955-960). 

h) Cópia da Lei Federal n° 5.861, de 12.12.1972, que autoriza o 

desmembramento da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- 

NOVACAP, mediante alteração de seu objeto e constituição da Companhia 

Imobiliária de Brasília –TERRACAP e dá outras providências. 

A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, não apresentou nenhuma 

certidão com origem nas glebas de JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA. 

Como se vê, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP não supriu as 

graves omissões que se constatam nas Transcrições n°s 12.175, 12.176, 

12.185 e 12.181, todas do CRI de Planaltina-GO, porém, ilegalmente, o 

servidor do INCRA Raimundo Francisco Alves da Silva, Fiscal de Cadastro e 

Tributação Rural, na sua Informação n° 088/2010, do Processo de Certificação 

de Georreferenciamento n° 54700.0000453/2010-58 (FLS. 969), assim 

manifestou: 

“OBSERVAÇÃO:  Não consta pendência cadastral. Conforme consta nas 

matrículas o imóvel em questão é rural. 

“A lei 5861/72 – Os imóveis rurais em nome da Novacap são incorporados à 

Terracap” (g.n) 

Apesar desta grande fraude o INCRA-SR (28)/DFE, concedeu  a 

“CERTIFICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO” da Gleba 3.431 sob nº 

281007000026-25 em 28.07.2010. 

 

 

5) Com auxilio do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF: 

FRAUDE: 

               Com as vitorias fraudulentas: 1º a Homologação do “Acordo 

Amigável” entre apenas a TERRACAP e o Espólio de José Mariano da Rocha 

Filho pelo então Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e 

Assuntos Fundiários do DF e “CERTIFICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO” 

emitida pelo INCRA-SR (28)DFE o Cartório de 2º Ofício de Registro de Imóveis 



do DF, abriu a Matricula 125.888, para esconder a “FRAUDE” da Matricula 

anterior (125887). 

Na Matricula 125.887, aberta de forma fraudulenta, pois além de constar 

apenas a área da Transcrição 3431 com 580,991 alqueires, quando o correto 

deveria ser incluído a área da Transcrição 1.950 com 100 alqueires, 

totalizando 680,991 alqueires. Sendo o espelho verdadeiro da Cadeia Registral 

dos bens de Joaquim Marcelino de Sousa.  

Outra fraude grosseira na Matricula 125.887 todos os desmembramentos 

ocorridos são destacados como “Registros”. Quando o correto deveria ser 

“Averbação”. 

Como não colocou as duas transcrições que totalizam 680,991 alqueires o 

Cartório de 2º Ofício de Registro de imóveis do DF passou a informar em todos 

os desmembramentos (vendas, doações, etc.) da seguinte maneira:  

“O adquirente adquiriu uma parte de terras do imóvel desta 

Matricula, bem como de outra”.  

O correto seria o seguinte, conforme a lei de registros públicos: 

Matrícula 125.887: 

MATRÍCULA DO IMÓVEL 125.887 constituída por 02 Glebas de terras, sendo 

uma com área de 2.812ha.00a.00ca. (dois mil, oitocentos e doze hectares, 

zero ares e zero centiares), ou 580,991 alqueires e confrontações: “A partir do 

marco número dois de delimitação do imóvel 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 condômino 

Luiz José da 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 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 linha de delimitação do imóvel, limitando-se com as terras da 

fazenda do Sobradinho ou Paronoasinho 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 Gonçalves, até a sua barra no ribeirão 

do torto, no marco número dois, ponto de onde partiram estes limites, dentro 

dos quais não existem benfeitorias”, e outra gleba de terras com área de 

484,00ha.0,0a.0,0ca (quatrocentos e oitenta quatro hectares, 0,0 ares, 0,0 

centiares) ou 100 alqueires procedente de espólio de D. Esther Rosa de 



Magalhães e adquirida por permuta, a qual tem os seguintes limites: “Partindo 

da barra de uma grotinha que divide com o segundo permutante Joaquim 

Marcelino de Sousa, até o “Torto”, por este acima até a barra do córrego da 

ponte; por este acima 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 Marcelino de 

Sousa; deste até a um marco na chapada confrontando com a cabeceira do 

córrego “Gerivá”;deste à cabeceira do dito córrego “Gerivá”  por este abaixo 

até encontrar as divisas da fazenda do referido permutante Joaquim 

Marcellino de Sousa , onde está cravado um marco na margem direita do 

córrego “Gerivá” 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”.   

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 Marcellino 

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.  

 

REGISTRO ANTERIOR: A 1ª Gleba foi adquirido 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 e a 2ª Gleba foi 

adquirida por Permuta com o Sr. Francisco Joaquim de Magalhães, registrada 

na Transcrição 1.950, Livro 3-B, Fls. 129/131em 10/05/1935, do 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-GO.   

R.1/125887 – De acordo com a Transcrição nº 3.431, Livro 3-C, Fls. 124/125 de 

03/07/1937 com 580,991 alqueires e a Transcrição nº 1.950, Livro 3-B, Fls. 

129/131 em 10/05/1935 com 100,000 alqueires, ambas do 1º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Planaltina-GO, JOAQUIM MARCELLINO DE SOUSA, 

fazendeiro, residente e domiciliado naquele Município, adquiriu a 1ª Gleba no 

valor de 2:812$000, conforme sentença de divisão da Fazenda “Brejo” ou 

“Torto”, e a 2ª Gleba adquiriu por Permuta com o Sr. Francisco Joaquim de 

Magalhães, no valor de 1:500$000. Total de terras desta Matricula 680,991 

alqueires.  OBS: O presente registro é feito com base na Certidão expedida em 

23/05/2011, pelo 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, com 

a finalidade de demonstrar a Cadeia Dominial do Imóvel. DOU FÉ, EM, 

12/09/2011. Escrevente 



AV.1/R.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 e 

domiciliada no Município de Santa Luzia, GO, adquiriu através da Escritura 

lavrada em 16.03.1940 pelo Tabelião Francisco Muniz Pignata, como 

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

falecimento de Joaquim Marcellino de Sousa, num total de 151 alqueires, 

sendo 142 em campos e 9 ditos em matos de segunda, no valor de 

R:5:160$000, oriunda da R.1/125887;  

AV.2/R.125.887: De acordo com a Transcrição nº 4.104, feita em 18/02/1944, 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 e partilha dos bens que 

ficaram por falecimento de Joaquim Marcellino de Sousa, através da Escritura 

Pública de Partilha Amigável lavrada pelo 1º Tabelião Francisco Muniz Pignata 

em 16.03.1940, num total de 61 alqueires, sendo 57 em campos e 4 ditos em 

matos de segunda, no valor de Cr$ 2.110,00, oriunda da R.1/125887; 

AV.3/R.125.887: De acordo com a Transcrição nº 4.106, feita em 18/02/1944, às 

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

Planaltina, GO, feita em nome de ANÍSIO GONÇALVES GUIMARÃES, 

fazendeiro, domiciliado no Município de Santa Luzia, GO,  adquiriu por herança 

no inventário dos bens deixados por falecimento de Joaquim Marcellino de 

Sousa, através da Escritura Pública de Partilha Amigável lavrada pelo 

Tabelião Francisco Muniz Pignata ,em 16.03.1940, num total de 182 alqueires, 

sendo 177 alqueires em campos e 5 alqueires em matos de segunda, no valor 

de Cr$ 5.810,00, oriunda da R.1/125887.  

AV.4/R.125.887: De acordo com a Transcrição 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 

Marcellino de Sousa, Escritura Pública de Partilha Amigável, lavrada em 

16.03.1940 pelo Tabelião Francisco Muniz Pignata, num total de 182,00 

alqueires, sendo 177 alqueires em campos e 5 alqueires em matos de 

segunda, no valor de Cr$ 5.810,00, oriunda da R.1/125887.  

Ficando um saldo remanescente nesta Matricula de 104,991 

alqueires oriundos da Transcrição 3.431 do CRI de Planaltina/GO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após este ato deve ser aberta uma MATRICULA NOVA PARA CADA 

AVERBAÇÃO, por exemplo: 

MATRICULA 125.887-1 

REGISTRO ANTERIOR: 



AV.1/R.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 e 

domiciliada no Município de Santa Luzia, GO, adquiriu através da Escritura 

lavrada em 16.03.1940 pelo Tabelião Francisco Muniz Pignata, como 

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

falecimento de Joaquim Marcellino de Sousa, num total de 151 alqueires, 

sendo 142 em campos e 9 ditos em matos de segunda, no valor de 

R:5:160$000, oriunda da R.1/125887. 

R.1/R.125887-1: 

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 e domiciliada no 

Município de Santa Luzia, GO, adquiriu através da Escritura lavrada em 

16.03.1940 pelo Tabelião Francisco Muniz Pignata, como pagamento de sua 

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

Joaquim Marcellino de Sousa, num total de 151 alqueires, sendo 142 em 

campos e 9 ditos em matos de segunda, no valor de R:5:160$000, oriunda da 

R.1/125887, Que através da Escritura Pública de 31/12/1940, lavrada pelo 1º 

Tabelião Francisco Muniz Pignata procedeu a “doação- inter-vivos da seguinte 

forma: 

AV.1/R.125.887-1: De acordo com a Transcrição nº 4.101, feita em 08/02/1944, 

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

Planaltina, GO, MODESTO GONÇALVES GUIMARÃES, fazendeiro, residente e 

domiciliado naquele Município, adquiriu por doação feita por Dª FELIPPA 

GOMES FAGUNDES, através da Escritura Pública de 31/12/1940, lavrada pelo 

1º Tabelião Francisco Muniz Pignata, num total de 23,8265 alqueires em 

campos e 1 ½ alqueires em matos de segunda, no valor de Cr$ 867,00, oriunda 

da AV.1/R.125.887.  

AV.2/R.125887-1: De acordo com a Transcrição nº 4.107, feita em 18/02/1944, 

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

Planaltina, GO, JOÃO MARCELINO DE SOUSA, fazendeiro, residente e 

domiciliado naquele Município, adquiriu por doação feita por Dª FELIPPA 

GOMES FAGUNDES, através da Escritura Pública de 31/12/1940, lavrada pelo 

1º Tabelião Francisco Muniz Pignata, num total de 23,8265 alqueires e em 

campos e 1 ½ alqueires em matos de segunda, no valor de Cr$ 867,00, oriunda 

da AV.2/R.125.887.  

AV.3/R.125887-1: De acordo com a Transcrição nº 4.108, feita em 18/02/1944, 

às fls. 011 do Livro nº 3-E, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Planaltina, GO, SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, fazendeiro, residente e 

domiciliado naquele Município, adquiriu por doação feita por Dª FELIPPA 

GOMES FAGUNDES, através da Escritura Pública de 31/12/1940, lavrada pelo 

1º Tabelião Francisco Muniz Pignata, num total de 23,8265 alqueires em 



campos e 1 ½ alqueires em matos de segunda, no valor de Cr$ 867,00, oriunda 

da AV.1/R.125.887.  

AV.4/R.125887-1: De acordo com a Transcrição nº 4.109, feita em 18/02/1944, 

às fls. 011 do Livro nº 3-E, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Planaltina, GO, ANÍSIO GONÇALVES GUIMARÃES, fazendeiro, residente e 

domiciliado no Município de Santa Luzia, GO, adquiriu por doação feita por Dª 

FELIPPA GOMES FAGUNDES, através da Escritura Pública de 31/12/1940, 

lavrada pelo 1º Tabelião Francisco Muniz Pignata, num total de 23,8265 

alqueires em campos e 1 ½ alqueires em matos de segunda, no valor de Cr$ 

867,00, oriunda da AV.1/R.125.887.  

AV.5/R.125887-1: De acordo com a Transcrição nº 4.176, feita em 18/02/1944, 

às fls. 027 do Livro nº 3-E, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Planaltina, GO, ANTONIO FAGUNDES DE SOUSA, fazendeiro, residente 

naquele Município de Santa Luzia, GO, adquiriu por doação feita por Dª 

FELIPPA GOMES FAGUNDES, através da Escritura Pública de 31/12/1940, 

lavrada pelo 1º Tabelião Francisco Muniz Pignata, num total de 23,8265 

alqueires em campos e 1 ½ alqueires em matos de segunda, no valor de Cr$ 

867,00, oriunda da AV.1/R.125.887.  

AV.6/R.125887-1: De acordo com a Transcrição nº 4.540, 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, adquiriu por doação feita 

por Dª FELIPPA GOMES FAGUNDES, através da Escritura Pública de 

31/12/1940, lavrada pelo 1º Tabelião Francisco Muniz Pignata, num total de 

23,8265 alqueires em campos e 1 ½ alqueires em matos de segunda, no valor 

de Cr$ 867,00, oriunda da AV.1/R.125.887.  

Em consequência, fica ENCERRADA  a presente Matricula. 

 

 

 

 

 

 

 


