
PARTE DA FAMOSA SENTENÇA DO JUIZ CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 
QUE AINDA DIZ QUE A MATRICULA 125.887(SUCEDEU ÀS TRANSCRIÇÕES 
3.431 e 1.950):   
OBS: NA MATRICULA 125.887 em momento algum, fala da Transcrição 1.950, e 
sim apenas descreve, por exemplo: 
Que a viúva Felippa Gomes Fagundes, recebeu 151 alqueires, sendo parte do 
imóvel desta Matricula 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 Matricula, 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 12.887 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 24/09/1.921 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 na, 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 1.921 (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 lucupletamento por meio do 
assenhoreamento de terras públicas. 
Para que não pairem dúvidas a respeito da conclusão da inexistência da pretendida área 
remanescente de 104,991 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 - 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. 


