
 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

Ref. Proc. nº 2002.01.1.052508-8 (Interdito Proibitório) e  

 nº 2004.01.1.054067-5  (Oposição). 

 

  CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK e 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTE DE LOTES NO CONDOMINIO 

RESIDENCIAL TOMAHAWK,  nos autos supra, vêm, por seus advogados, 

com fundamento no art. 105, III, a da Constituição Federal, inconformados, 

data venia, com a decisão prolatada nesse Tribunal, apresentar RECURSO 

ESPECIAL, na forma das razões abaixo, requerendo, desde já, a sua 

admissão e remessa ao Superior Tribunal de Justiça pelos fatos e fundamentos 

seguintes: 
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PREÂMBULO. 

  A TERRACAP litiga, tendo como bandeira o título registrado 

sob matricula nº 125.888 do 2º Cartório de Imóveis do Distrito Federa, 

portanto é de suma importância noticiar que nos autos do processo nº 1.955-

DF (2014/0305418-0), Suspensão de Liminar e de Sentença, em trâmite pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que envolve o mesmo objeto (a gleba de terra 

ora discutida) e a recorrida TERRACAP, foi prolatada decisão, confirmada 

pelo TRF e pelo STJ, no sentido de: 

“(...) 

Defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, com 

natureza cautelar, para ordenar a indisponibilidade do 
saldo de terra com 104,991 alqueires da Fazenda Brejo 

ou torto, com 2812 hectares ou 580,991 alqueires da dita 

fazenda, registrada, atualmente, nas Matrículas nºs 
125.887, 125.888 e 125.889, todas do CRI do 2º Ofício-

DF, até o julgamento definitivo da demanda, restando 

sobrestados, também, os efeitos das Averbações das 

Transcrições de nºs 4.101, 4.107, 4.108 e 4.109, 

realizadas, em 03/07/1937, às margens da Transcrição nº 

3.431, do livro 3-C, fls. 124-125, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Planaltina – GO. (e-STJ, fl. 35)”. 

(Grifo nosso). 
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I – EXPOSIÇÃO DO FATO 
 

1.     A 1ª Recorrente ocupa uma área identificada e demarcada de 

523,13,67 hectares dentro de uma antiga fazenda denominada Brejo ou Torto. 

O Condomínio foi reconhecido pelo Poder Público. 

2.   Embora nessa fase não caiba discutir fato, necessário se faz trazer 

a lume a origem fundiária da gleba de terra ocupada pela Recorrente, cuja 

origem remonta as duas glebas de terras de propriedade de Joaquim 

Marcelino de Souza.  Prefere a Recorrente calar-se e ouvir o que diz o 

PARECER TÉCNICO nº 161/2012 – DP/Dippex, lavrado pelo Dr. Renato 

Egert, Analista do MPDFT, sobre a origem da terra em questão: 

 

 “Pela análise dos documentos juntados aos 

autos podemos observar que Joaquim Marcelino de 

Souza recebeu como pagamento de sua parte na 

Fazenda Brejo ou Torto, sentença homologatória de 

24 de dezembro de 1921, uma gleba de erra com 

580,991 alqueires (nesse caso, 1 alqueire equivale a 

4,84ha), sendo que essa área foi registrada na 

transcrição nº 3.431, em 03 de julho de 1937”. 

 “Posteriormente, em 20 de maio de 1935, 

Joaquim Marcelino de Souza adquiriu mais 100 

alqueires na Fazenda Brejo ou Torno por meio de 

permuta com Francisco Joaquim de Magalhães. 
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Essa área foi registrada na transcrição nº 1.950 e é 

lindeira ao imóvel descrito na transcrição 3.431”. 

 “Dessa forma, Joaquim Marcelino de Souza 

tornou-se proprietário de duas glebas lindeiras dentro 

da fazenda Brejo ou /Torto: 

1) 580,991 alqueires descrito na transcrição nº 
3.431; 

2) 100 alqueires descritos na transcrição 1.950. 
Totalizando 680,991 alqueires” 

 

 

3.   A TERRACAP, que entrou com o pedido de Oposição, com 

outras palavras chegou a mesma conclusão que o analista do MPDFT, pois 

assim diz em seu HISTÓRICO DA CADEIA DOMINIAL: 

A.  A Gleba com área de 2.812,00 hectares, 
primitivamente registrada sob nº 3.431, às fls. 
124/125, do Livro nº 3-C, do Cartório do Registro 
de Imóveis de Planaltina, Goiás.  
 

B. A Gleba com área de 100 alqueires, 
primitivamente registrada em nome de JOAQUIM 
MARCELINO DE SOUZA sob o nº 1.950 às fl. 
129, do Livro nº 3-b, do mesmo Cartório. 
(Nota: 2.812 hectares e equivale a 580,991 hectares). 
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4.   Com o falecimento de Joaquim Marcelino, a meeira Filipa 

Gomes Fagundes promoveu o inventário (partilha) amigável, arrolando 

apenas 476 alqueires da Gleba maior (580,991 alqueires) e a totalidade dos 100 

alqueires da gleba menor; ou seja, dos 680,991 alqueires de terras deixados 

por Joaquim Marcelino foram arrolados apenas 576 alqueires, havendo uma 

“sobra” de 104,991 alqueires. Referidos 104,991 alqueires são remanescentes 

da Transcrição 3.431 do CRI/Planaltina/GO que tinha 580,991 alqueires. 

 

5.   Estando o Condomínio Recorrente ocupando a área dos 104,991 

alqueires, acima historiado e sofrendo turbação do Condomínio Mirante do 

Castelo e da Associação dos Proprietários Condomínio Granjas Reunidas, 

protocolou ação de Interdito Proibitório. Provocada pelo Juízo, a TERRACAP 

ingressou com OPOSIÇÃO contra as partes, alegando ser proprietária da área, 

tendo por fundamento a matrícula nº 125.888 do 2º Cartório de Ofício de 

Imóveis do DF. 

 

6.   A TERRACAP logrou êxito na primeira instância, cuja sentença 

foi confirmada nesse TJDFT como se vê do Acórdão de fls. 1135/1165. 

Foram interpostos Embargos de Declaração, porém negado provimento. 
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II - PRELIMINAR. 

 

7.   Intentou a Embargante ação de Interdito Proibitório contra 

Condomínio MIRANTE DO CASTELO – RESIDENCIAL PHOENIX e 

contra a ASSOCIAÃO DOS PROPEITÁRFIOS CONDOMÍNIO GRANJAS 

REUNIDAS DO MIRANTE, cujo feito, sob nº 2002.01.1.052508-8, 

inicialmente tramitou pela 20ª Vara Cível de Brasília.  

8.    Em 2004, a Embargada protocolou petição junto à 20ª V.Cível, 

propondo oposição contra a Embargante e os outros dois condomínios, sob a 

alegação que era a senhora da área em disputa. 

 9.  Em razão da matéria, os feitos foram redistribuídos à Vara do 

Meio Ambiente. 

10.   Desafiando toda a lei processual e até mesmo a lógica comum, o 

feito de Oposição, tomou  vida própria passando a tramitar de forma  

independente.  Inobstante tenha se determinado fosse apensado ao processo 

possessório, verifica-se que junto a essa Corte têm vidas autônomas. Essa 

anomalia desafia o Capítulo VI do Título II, sob o nome de Intervenção de 

Terceiros. 

11.   Nem se diga que quando da sentença, ela alcançou a matéria do 

feito de Oposição e do Interdito Proibitório, sendo comum ambos. Ora, 

mesmo com essa amarra, os feitos hoje estão independentes. 

12.   Como é de primário saber a Intervenção de Terceiros é um feito 

processual que passa a ser hospedeiro da ação principal. Ao final pode até ser 
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que o comando da sentença dê preponderância ao hospedeiro, contudo, até 

então não tem vida própria. 

13   No caso em tela, a Oposição deduzida pela TERRACAP deveria 

desde o seu nascedouro ser um feito hospedeiro da Possessória articulada pela 

Recorrente TOMAHAWK. Tal não se demonstra que isto aconteceu. 

14   Nem se diga que pode haver instrução própria para cada feito e 

ao final sejam ambos unificados. O artigo 57 do CPC determina que a 

Oposição seja distribuída por dependência. 

15.   Revela-se, portanto que o artigo 57 do CPC foi desonrado. 

 

III – DA EXPOSIÇÃO DO DIREITO 

 

Da lide possessória. 

16.   A ação proposta pela Recorrente foi possessória contra outros 

dois Condomínios limítrofes. A TERRACAP como órgão do Governo do 

Distrito Federal tinha conhecimento que os condomínios partes, ocupavam a 

área por força da regularização fundiária que o DF promove (vale dizer que este 

fato foi abordado nos Embargos de Declaração de fls. 1168/1171, manejado pela parte 

Condomínio Residencial Mirante do Castelo). 

 

17.     Assim, a discussão possessória deveria, até mesmo por força do 

artigo 923 do CPC, ficar presa à posse entre os condomínios. A TERRACAP, 
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porém com a força institucional que tem, por ser do Poder Público, de 

maneira que se poderia mesmo dizer atrevida, arrastou o foco da discussão 

para o domínio. Outro ingrediente nocivo, é que a TERRACAP se intitula 

senhora de todas as terras do DF, e até mesmo quando não tem documento 

registral, denomina as terras não matriculadas de “bem público”. E assim 

litiga. É governo! 

 

18.   Nesse patamar erigido pela TERRACAP é de fácil conclusão que 

o artigo 923 do CPC foi contrariado. 

 

 

Do fator registral e Carência do direito de ação da TERRACAP. 

 

19.    O artigo 1.227 do Código Civil assevera que “os direitos reais 

sobre imóveis (...) só se adquirem com o registro no Cartório de Registro 

de Imóveis”. 

 

20.   Fincada no título 125.888 do 2º CRI/DF que consta 576 alqueires 

(sendo 476 alqueires da transcrição 3.431 e 100 alqueires da transcrição 

1.950), a TERRACAP, como já dito, ingressou com oposição contra a 

Recorrente e os demais condomínios da ação possessória primitiva, embora a 
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Recorrente demonstrasse que os 104,991 alqueires de terra que ocupava era 

diverso dos 576 alqueires de propriedade da TERRACAP. 

 

21.   O Perito Judicial, inobstante o juízo não tenha ficado adstrito ao 

laudo, demonstrou que a TERRACAP é legitima proprietária de somente 476 

alqueires de uma gleba maior de 580,991 alqueires.  Da gleba menor de 100 

alqueires, a TERRACAP é proprietária de toda a área.  Soma-se, o total de 

propriedade da TERRACAP: 576 alqueires. 

 

22.   A própria TERRACAP, talvez por um ato falho, juntou nos autos 

um histórico denominado: “Histórico da cadeia dominial ou sucessória 

relativa aos registros nºs 3.431 e 1.950, ambos primitivamente feitos 

em nome de Joaquim Marcelino de Sousa”, onde chegou à conclusão de 

que primitivamente havia duas glebas de terras, uma maior com 2.812he 

(equivalente a 580,911alqueires) e outra gleba menos de 100 alqueires, como já 

transcrito no item 3 desta petição 

 

23.   Inobstante tenha sido ignorada a Perícia Judicial, o Parecer do 

Analista do Ministério Público concordou com o seu acerto, quando à fl. 1730 

registrou: 

“Analisando os autos também não encontramos 

qualquer documento que pudesse contradizer a 

conclusão do Perito de que remanescem 104,991 
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alqueires não desapropriados oriundos da 

transcrição 3.341.”. 

 

24.   Portanto, se consta no registro/matricula nº 125.888 no 2º 

CRI/DF (ou nº 125.887 – fl. 830), que a TERRACAP é senhora de 580 

alqueires, não pode ela litigar sobre os outros 104,991 não registrados em seu 

nome, sob o dizer genérico que são terras pública. 

25.   Neste reinado – de ser a TERRACAP proprietária de apenas 576 

alqueires – não pode ela litigar como proprietária do todo, pois contraria o 

artigo 1227 do Código Civil, como também o artigo 267, VI do CPC, por ser 

carecedora de ação. 

 

 

IV - DO CABIMENTO DO RECURSO 
 

26.    O dispositivo constitucional acima mencionado - art. 105, III, a - 

aclara que cabe ao STJ julgar, em recurso especial, as causas, cuja decisão 

contrariar lei. 

27.  Deste modo, perfeitamente cabível o presente recurso especial, 

no que ensejará a reforma da decisão. 
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V - RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

a) Contrariedade ao art. 923 do Código de Processo Civil). 

 

 

28.   No interdito proibitório protocolado pelas Recorrentes, litigava 

ela com outros dois condomínios sob a pose, contudo, eis que vem a 

TERRACAP discutir domínio, sem que tivesse até mesmo título idôneo para 

tanto. Desse modo tem-se por sobejamente demonstrado que o art. 923 do 

CPC foi contrariado, o que autoriza a reforma do julgado ora combatido. 

 

b) Contrariedade ao artigo 267, VI do CPC. 

 

29.   O Título exibido pela TERRACAP, matrícula nº 125.888 do 2º 

Cartório de Registros de Imóveis do DF, além de ser temerário, como 

entendeu a Justiça Federal e confirmado pelo STJ, não habilitava aquela 

empresa ingressar com Oposição. Neste sentido a TERRACAP é carecedora 

de ação. 

c) Contrariedade ao art. 1.227do Código Civil. 

 

30.  Diz o art. 1227 do Código Civil que a propriedade só se sustenta 

em título registrado no Cartório de Imóveis. 
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31.   O título exibido pela TERRACAP não contempla uma área total 

de 680,991 alqueires (equivalente a 3.296ha). 

32.   Portanto, falta à TERRACAP duas condições da ação, a primeira 

mencionada ser carecedora e a presente que é a possibilidade jurídica. 

Reivindicar área de terra de que não é proprietária. 

 

d) Contrariedade ao artigo 57 do CPC. 

 

33.   Determina a lei processual, sem qualquer sombra de variação que 

a Oposição, na qualidade de Intervenção de Terceiros é dependente de um 

processo pré-existente. 

34.   Embora tenha havido sentença contemplando os dois: possessória 

e oposição não se pode valer se disto para dar vida à oposição, em tendo ela 

tramitado à parte. 

35.   Em verdade, a oposição deve ser anulada a partir do momento em 

que ela passou a tramitar com vida própria; caso contrário, estará desafiando a 

lei processual. 

DO PEDIDO 

 

  Em síntese, o presente recurso deve ter seguimento, haja vista 

que em momento algum procura reexame de prova, apenas a sua valoração, 

além do que demonstrou a contrariedade de normas federais. 
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  Pelo exposto, requerem a Vossa Excelência, que intime a 

Recorrida para apresentar suas contrarrazões, caso queira, após o que, digne-

se a admitir o presente recurso, remetendo-o ao Superior Tribunal de Justiça 

para que aquela Casa de Sabedoria possa apreciá-lo, provendo-o, no sentido 

de reformar o acórdão de fls. 1135/1163-v em face das ofensas às normas 

federais. 

 

  Pedem deferimento. 

 

  Brasília-DF, 23de outubro de 2015. 

 

Rubens Tavares  

OAB/DF 3.867 

 

 

Atevaldo Sobral 

OAB/DF6.577 

 

 

 

 


	Ref. Proc. nº 2002.01.1.052508-8 (Interdito Proibitório) e 
	 nº 2004.01.1.054067-5  (Oposição).
	I – EXPOSIÇÃO DO FATO
	III – DA EXPOSIÇÃO DO DIREITO
	IV - DO CABIMENTO DO RECURSO

