
EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO
AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO
DISTRITO FEDERAL

Ref.: Ação Demarcatória
Processo nO: 3526/86
Requerente: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP
Requeridos: ARTUR MILHOMEN NETO, ALCIDES TOMAZ DE
AQUINO FILHO, BATOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO
ANTONIO CARVALHO BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA
ATALAIA DE BRASÍLIA, SILVIAAUGUSTAAVELAR e outros

ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, BATOLOMEU
DA SILVA FILHO, FERNANDO ANTONIO CARVALHO
BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA ATALAIA DE BRASÍLIA,
SILVIA AUGUSTA AVELAR e outros, qualificados nos autos do
processo em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, inconformados,
em parte com os termos da r. sentença de fls. 3370-3415, disponibilizada
no DODF do dia 3/07/2013, com publicação válida a partir do dia /)
0~/~7/20l3 vêm perante V. Exa., com am~aro nos artigos 513, 956, 957///1
surnco e 958, todos do CPC, no prazo legal, mterpor' /
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

pugnando pela declaração de nulidade da r. sentença de fls. 3370-3415,
apenas, na parte em que ela ofende, de maneira grave, os artigos 956 e
957, parágrafo único, do CPC, quando V.Exa, equivocadamente, decidiu
encerrar a primeira fase do procedimento do Processo n° 3.526/86, sem a
prévia realização da perícia técnica, que deverá ser realizada por 01(um)
agrimensor e 02 (dois) arbitradores, conforme assim determinam as regras
do processo especial de demarcação de terras particulares.

2 - Assim, estando comprovado, nos autos, o pagamento do
preparo do recurso e depois do regular processamento do presente apelo, na
forma da lei, os Recorrentes requerem que se digne V. Exa, determinar a
imediata remessa dos autos da presente Ação de Demarcação Processo

( n03.526/86 ao ego TJDFT, para que a C. Turma Cível Julgadora conheça
dos seus termos e lhe dê provimento, em razão dos fatos e fundamentos
jurídicos deduzidos linhas adiante.

Pedem deferimento.

Brasília-DF, 19 de julho de 2013.

o GILBERTO DE LIVEIRA
OAB/DF 4.785
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EXMOSR. PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

Recorrentes: ARTUR MILHOMEN NETO, ALCIDES TOMAZ DE
AQUINO FILHO, BATOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO
ANTONIO CARVALHO BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA
ATALAIA DE BRASÍLIA, SILVIA AUGUSTA AVELAR e outros
Recorrida: COMP ANlllA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP
Feito: Ação Demarcatória
Processo nO:3.526/86

(,,_ Origem: Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário
do DF.

RAZÕES DOS RECORRENTES

Colenda Turma Julgadora,

<:

EMENTA DO RECURSO: Ação Demarcatória. É nula a
sentença que encerra a primeira fase do processo de
demarcação, sem que antes o juiz faça a nomeação de 02
(dois) arbitradores e 01 (um) agrimensor, para levantarem
o traçado da linha demarcanda, em cumprimento as regras
cogentes dos artigos 956 e 957, Parágrafo único do CPC.
A nomeação destes três auxiliares não é uma faculdade,
mas, um dever do juiz e deve ser feita na fase da instrução
do processo e não por ocasião em que é proferida a
sentença que encerra a primeira fase do processo
demarcatório. Nulidade da sentença que deverá ser
proclamada, apenas, na parte em que o MM. Juiz 'a
quo', ilegalmente, decidiu encerrar a primeira fase do
procedimento demarcatório do Processo n° 3.526/86
dos imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e
Fazenda Taboquinha, sem antes cumprir os comandos /J
dos artigos 956 e 957, Parágrafo único, ambos, do
CPC.,)I
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I - SÚMULA DOS FATOS

1 - A matéria submetida a exame, perante esse ego Colegiado se
refere à Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho que foi requerida em
06.03.1986, pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-
TERRACAP contra ARTUR MILHOMEN NETO, ALCIDES TOMAZ
DE AQUINO FILHO, BATOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO
ANTONIO CARVALHO BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA
ATALAIA DE BRASÍLIA, SILVIA AUGUSTA AVELAR e outros,
visando delimitar trecho da linha divisória entre as Fazenda Papuda
parte ocidental também conhecida por Fazenda Papuda I (de
propriedade da TERRACAP) e a Fazenda Papuda parte oriental,
também conhecida por Fazenda Taboguinha (de propriedade dos
Recorrentes) .

2 - Diz a TERRACAP, na sua petição inicial, que os lmoveis
denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, primitivamente,
constituíam-se no imóvel rural denominado Fazenda Santo Antonio do
Burity também conhecida por Fazenda Papuda, que foi registrado na
Transcrição n° 90, Livro 3-A, fi. 89, em data de 14.07.1893, perante o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia, hoje,
Luziânia-GO (fi. 2.425).

3 - A Fazenda Santo Antonio do Burity ou Papuda tinha uma
extensão de aproximadamente 3.040,275 alqueires geométricos, cuja área
foi dividida, amigavelmente, entre dois comunheiros, no dia 23.06.1900,
(fis 2.42-2423vO), da forma seguinte:

a) Fazenda Papuda parte oriental ou Taboquinha, que coube ao
proprietário José de Campos Meirelles - antecessor dos Recorrentes
(vide: Transcrição nO27, Livro 3-A-antigo, fi. 28, feita em data de 31 de maio de
1902 - fi. 2.427); e

b) Fazenda Papuda parte ocidental ou Papuda I, que coube ao
proprietário Josué da Costa Meirelles - antecessor da TERRACAP

/~(vide: Transcrição nO 30, Livro 3-A-antigo, fi. 32, feita em data de 11 de julho de /. /
1903 - fi. 2.426).

~/
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4 - Sustenta a TERRACAP que a Fazenda Papuda parte ocidental
composta de 1.957,475 alqueires geométricos foi desapropriada pelo
Estado de Goiás, no ano de 1.956, da maneira seguinte:

a) Desapropriação de 53,600 alqueires, havida de DIOGO
MACHADO DE ARAÚJO (Doc. nO 10), conforme escritura pública
lavrada no Cartório do 2° Oficio de São Gabriel, Go, em 29 de dezembro
de 1959, levada a registro sob nOde ordem 20.500, do Livro 3-0, fls.
230, do Cartório do Registro de Imóveis de Planaltina-GO (doc. nO 11),
com transferência ao Estado de Goias, União Federal e incorporação
simultânea ao domínio da sucedida NOVACAP, de acordo com o registro
nO 21.406, n° de ordem, do Livro 3-R, fls. 124, do mesmo Cartório de
Registro de Imóveis de Planaltina-GO, (Docs. nOs2,3,4 e 12);

b) Desapropriação de 252,875 alqueires, havida de AMÉRICO DE
JESUS MEIRELLES E OUTROS, através da Escritura Pública lavrada no
Cartório do 1° Oficio de Luziânia, GO., em 08 de agosto de 1956, no Livro
74, fls. 10/13, registrada sob o numero de ordem 9.501, Livro 3-1, fls.
182 (doc. 30), com transferência do ESTADO DE GOIÁS à UNIÃO
FEDERAL e incorporação simultânea ao domínio da sucedida NOVACAP,
conforme registro que tem o número de ordem 10.320, Livro 3-J, fls. 169,
do Cartório do Registro de Imóveis de Luziânia-GO. (Doc. 5, 6, 7 e 31);

c) Desapropriação de 1.618 alqueires, havida de AMÉRICO
FLORENTINO MEIRELLES e outros, através de Escritura Pública no
Cartório do 2° Oficio de Planaltina-GO, em 10 de fevereiro de 1960, no
Livro 4-A, fls. 47v/50 (Doc n° 21) e que foi levada a registro sob número
de ordem 20.745, no Livro 3-Q, fls. 284/86, do Registro de Imóveis de
Planaltina, GO., com transferência do ESTADO DE GOIÁS à UNIÃO
FEDERAL e incorporação simultânea ao domínio da sucedida NOVACAP,
conforme o registro que tem o número 21.406, de ordem, Livro 3-R, fls.
126v, do Cartório do Registro de Imóveis de Planaltina-GO. (Doc. n°
22). Dita desapropriação tem por objeto áreas da parte ocidental, na qual

//--),
foi incluída 33,000 alqueires da parte oriental adquiridos pelo j'
desapropriado em permuta com LUIZ MElRELLES; .-/
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d) Desapropriação de 33,000 alqueires, havida de ADELINA
MElRELLES, através de Escritura pública lavrada no Cartório do 2° Oficio
de Planaltina, GO, em 10 de fevereiro de 1960, do Livro 4-A, fls. 47v/50v
(Doc. n° 21) e que foi levada a registro sob numero de ordem 20.745, no
Livro 3-0, fls. 284-286, do Registro de Imóveis de Planaltina em 13 de
abril de 1960, com transferência do ESTADO DE GOIÁS à UNIÃO
FEDERAL e simultânea incorporação ao domínio da sucedida NOVACAP,
conforme Transcrição nO21.406, de ordem, Livr03-R, fls. 123-26v, no
Cartório do 1° Oficio de São Gabriel-GO Doc. 33)

5 - Nos presentes autos não há qualquer evidência de que as
quatro (4) glebas de terras descritas na petição inicial, totalizando
1.957,475 alqueires geométricos, que foram adquiridos pelo Estado de
Goiás e que constituem o objeto da demarcação se tratam de áreas
contíguas, mesmo assim, a TERRACAP, na condição de sucessora, propôs
a presente Ação de Demarcação, alegando "confusão de limites" entre os
imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha.

6 - De fato, na petição inicial, a Companhia Imobiliária de
Brasília- TERRACAP sustenta, as fls. 17-18, que:

Fls. 17-18:

"IH - DA CONFUSÃO DE LIMITES

5. Do extenso perímetro que delimita a fazenda "Papuda"
a linha que a promovente quer demarcar, na sua divisão com a
fazenda "Taboquinha", é a que vai do marco cravado na
cabeceira do Córrego Mato Grande, na sua parte setentrional e
que nesse ponto exato consta, diferentemente, da descrição dos
limites primitivos dessas propriedades.

6. Da aquisição feita pelo ESTADO DE GoIÁs a
AMÉRICa DE JESUS MEIRELLES e outros, em 8 de agosto de
1956 (Doc. 30), consta como sendo esta linha a "...que vai à
cabeceira do Cangerana, desta segue em linha reta à cabeceira
da Taboca que lhe fica mais próxima; segue por esta última
abaixo até a barra da outra cabeceira da mesma taboca; por esta
acima até a barra de um valo, por este afora até a cabeceira do~
Mato Grande ... " /
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7. Da aquisição feita por BRAIR MOREIRA e outros a
DELFINO MACHADO DE ARAÚJO e sua mulher, dona
ISAURA CARNEIRO DE MENDONÇA, em 3 de agosto de
1954, levada a registro em 4 de abri de 1955, sob número de
ordem 7.949, Livro 3-H, fls. % do Cartório do 1° Oficio do
Registro de Imóveis de Luziânia-GO (Doc. nO 37), consta essa
linha de divisa como sendo a

"...que vai pelo Córrego Cangerana acima até sua
cabeceira, onde tem um marco cravado pela demarcação
da fazenda papuda ou Santo Antonio; deste marco a
outro marco na Cabeceira do Mato Grande ...)
8. Conquanto seja esta linha de limites a verdadeira, posto

que faz referência expressa ao marco de demarcação do imóvel de
propriedade da promovente, nota-se, de logo, ligeira divergência
na descrição das divisas que, por hipótese, a resultar num
acréscimo de área que não aproveitaria jamais ao adquirente da
Fazenda "Taboquinha", BRAIR MOREIRA, mas a promovente,
que adquiriu "ad corpus", conforme consta expressamente do seu
título aquisitivo.

9. Não bastasse a divergência assinalada a verdade é que
das transmissões feitas por BRAIR MOREIRA, da transcrição nO
7.949, passou a constar como referência (divisa) uma "...cerca de
arame que vai da cabeceira do córrego Cangerana a cabeceira
do Mato grande ... " que não consta dos primitivos títulos de
aquisição acima referidos. Esta cerca que foi levantada, não se
sabe por quem, obedecendo as facilidades naturais do terreno, é
característica de situações provisórias em terras não demarcadas
ou de rumos não aviventados. Está dentro das divisas da
propriedade da promovente e não só está se prestando para tomar
mais confusa essa questão de limites como também se presta a dar
respaldo de aparente legitimidade a negociatas de gananciosos
especuladores que operam no ramo imobiliário.

10. Por isso mesmo, que a promovente, com o beneplácito de V.
Exa., na forma como manda a lei, levantar e ficar pela via
judicial, essa linha divisória, no ponto e na extensão já
exaustivamente referida, por ser a divisa verdadeira,
conforme consta do título originário de BRAIR MOREITA,
também já mencionado, e que devem ser, levantadas as suas
coordenadas geográficas, descrita da maneira seguinte:

"... pelo Cangerana acima ate sua cabeceira, onde tem um marco
cravado pela demarcação da Fazenda Santonio Antonio ou
Papuda; deste marco à outro marco na cabeceira do córregQ/~
Mato Grande ... "" J
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7 - No dia 19.12.1994, a TERRACAP apresentou a sua réplica e,
na ocaSIaO, argüiu incidente de falsidade material e ideológica, em
relação ao título aquisitivo exibido por Ivan Alves Correa, (antecessor dos
Recorrentes) que se encontra registrado na Matrícula 13.474, no Cartório
do 2° Ofício de Registro de Imóveis do DF, que tem como objeto uma
gleba de terras com 160 hectares, extraída de área maior da Fazenda
Taboguinha, esta registrada originariamente na Transcrição nO27, Livro
3-A - antigo, fls. 28, feita em 31.05.1902, (vide: fls. 2.427).

8 - Para solução do incidente de falsidade o MM. Juiz de Direito
Substituto Dr. Carlos Alberto Martins Filho, à fls. 1045, dos autos, nomeou
a expert Dra. Jovelina Pereira Marinho, como perita do Juízo, facultando as
partes indicar seus assistentes técnicos e formular os quesitos, no prazo do
art. 421, Slo e incisos do CPC.

9 - Às fls. 1302 foi proferida decisão interlocutória, determinando
a substituição da Perita anteriormente nomeada, com simultânea
nomeação do engenheiro agrimensor Osni Morinishi Rocha, que às fls.
1305-1308 apresentou proposta de honorários estimados em R$198.900,00
(cento e noventa e oito mil e novecentos reais), para realização dos
trabalhos seguintes:

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE(ud. ) VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL (R$)

Pesquisa em Cartórios 300 180,00 54.000,00
Estudo das Cadeias 295 180,00 53.100,00
Dominiais
Levantamento de 190 180,00 34.200
Campo
Confecção de Laudo 320 180,00 57.600,00
TOTAL 198.900,00

10 - A TERRACAP compareceu nos autos às fls. 1321-1328, fls.
1347-1348, fls.1361-l363, alegando o valor excessivo, para elaboração do
Laudo Pericial, tendo em vista que em processo distinto, outro expert
nomeado pelo Juízo havia estipulado quantia de R$3.2l4,10 (três mil
duzentos e catorze reais e dez centavos) para realização de trabalho ,,/)
semelhante, conforme se vê do documento de fls. 1325-1328. ./'
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11 - À fls. 1380, o MM Juiz de Direito Substituto, Dr. Tiago Fontes
Mbretto proferiu decisão interlocutória do teor seguinte:

Fls. 1380:

"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

A requerente apresenta nova petição reiterando o
pedido de redução dos honorários periciais, sem
cumprir, novamente, o despacho de fl. 1367, não
obstante o deferimento do prazo de 30 dias requerido
para aguardar a diligência administrativa solicitada.

Tal conduta traz fortes indícios de que a
finalidade da última petição foi a de apenas protelar
indevidamente o andamento do feito, o que pode
resultar, ao final, em condenação por litigância de
má-fé, uma vez que a perícia está designada há mais de
uma década.

Assim, diante da inércia da parte autora em
cumprir o despacho de 1367, homologo a proposta de
fls. 1305/1308, fixando os honorários em R$198.900,00,
conforme parcelamento proposto pelo perito: 25%
previamente, 25% parcelados no prazo de 30, 60 e 90
dias após o início dos trabalhos, e 50% após a entrega do
laudo pericial.

Em virtude da complexidade dos trabalhos, defiro
a dilação do prazo para apresentação do laudo, fixando-
o em 180 (cento e oitenta) dias.

Dê-se ciência ao "expert" e intime-se a parte
autora para efetuar o depósito inicial, correspondente a
25% da importância, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de ser considerada a desistência da perícia, arcando a
requerente com as conseqüências da não realização
deste meio de prova.

Com o depósito, intime-se o perito para início dos
trabalhos, o qual deve, previamente, informar local, dia
e horário onde terão início, a fim de intimação das partes
e do Mi~istério Público, ao~ quais cumpr~m cientificar/~'J
seus assIstentes, em cumpnmento ao artIgo 431-A dO/" "
CPC."
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12 - Nos presentes autos se vê, que a Companhia Imobiliária de
Brasília-TERRACAP depositou a quantia correspondente a R$198.900,OO
(cento e noventa e oito mil e novecentos reais), a título de pagamento dos
honorários do perito oficial (fi. 1411).

13 - Às fls. 1923-1927 dos presentes autos a Companhia
Imobiliária de Brasília -TERRACAP formulou pedido de
DESISTÊNCIA da presente Ação Demarcatória e, com relação a este
pedido, não houve concordância dos Recorrentes.

11 - RAZÕES QUE MOTIVARAM OS RECORRENTES NÃO
CONCORDAREM COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO
DE DEMARCAÇÃO, FORMULADO PELA TERRACAP.

14 - Para justificar o seu pedido de desistência da ação de
demarcação, a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP - se
baseou no Despacho elaborado por seu Núcleo de Topografia, que consta
às fls. 1.932-1933,onde se lê, expressamente, o seguinte:

Fls. 1932-1933:

"Há de se considerar que a penCla técnica realizada em
atendimento ao processo 8.100-6 trouxe à tona fatos novos até
então desconhecidos pelos advogados que propuseram a ação
3.526/86. Tal fato corresponde à descoberta da Ação
Demarcatória de 1926 movida pelos herdeiros de Josué da
Costa Meirelles, proprietários da Fazenda Papuda I (que
posteriormente venderam essas terras a esta Empresa) em
desfavor de Delphino Machado de Araújo, proprietário da
Fazenda Taboquinha. Na sentença o juiz manda demarcar
exatamente o trecho compreendido entre os córregos
Canjerana e Mato Grande. Manda também que seja juntada aos
autos a caderneta de campo elaborada pelo agrimensor,
responsável pela demarcação.

o laudo pericial elaborado pelo eng. Victor Saboya na Ação
8.100-6 define o mesmo trecho de divisa exatamente como aquele
definido na Demarcatória de 1926, através da reconstituição da
caderneta de campo daquela ação. Este resultado conta com a /)
anuência dos Assistentes Técnicos da Ação 8.100-6, que são os / /
mesmos que subscrevem este documento.

/
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No entanto, na petição inicial da Ação 3.526/86, a Terracap
defende que a divisa neste trecho corresponde a uma linha
reta ligando a cabeceira dos córregos Canjerana e Mato
grande. Esta tese, defendida na inicial da ação, É
IMPROCEDENTE, uma vez que com o advento da Ação
Demarcatória de 1926 conclui-se que o limite descrito na
Transcrição nO 7.949, do Cartório de Registro de Imóveis de
Luziânia-GO, está em desacordo com a Sentença que transitou
em julgado em 1926.

Neste momento, a posição técnica da Terracap, frente a Ação
8.100-6, contradiz a proposta inicial da Ação 3.526/86.

Dessa forma, este núcleo concorda com a proposta debatida na
reunião com os advogados Dr. Miguel e Dra. Thaís, no sentido de
que a manifestação da Terracap seja no sentido de suspender ou
desistir da Ação nO3.526/86.

Salienta-se que tal medida deve ser feita o mais breve
possível uma vez que o Juiz já deferiu a produção de prova
pericial." (grifamos)

15 - Os Requeridos, ALCEDES TOMAZ DE AQUINO FILHO,
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI, BARTÓLOMEU
DA SILVA FILHO, em virtude do caráter dúplice da ação demarcatória,
não concordaram com o pedido de desistência formulado pela
TERRACAP, conforme se vê dos termos da petição de fls. 1.953-1966 dos
presentes autos.

16 - As fls. 1.971-1972 o MM. Juiz 'a quo' proferiu despacho,
,,-- inquirindo os requeridos se, ante a resistência ao pedido de desistência da

ação demarcatória, formulada pela TERRACAP, eles estariam dispostos a
subministrar os meios necessários ao prosseguimento do feito, inclusive no
tocante ao adiantamento das verbas periciais, custas e outras despesas e
providências que a marcha processual doravante consumirão, como se o
ônus do impulso processual restasse invertido.

17 - A Terracap, às fls. 1.994-2001 reiterou o pedido de
DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEMARCATÓRIA e a imediata devolução da
quantia de R$198.900,00 (cento e noventa e oito mil e novecentos reais) //}
que foi por ela depositada, para pagamento do perito nomeado pelo Juízo." /

/
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18 - Atendendo a determinação contida no Despacho de fl. 1.971-
1972, os requeridos ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO,
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI,
BARTOLOMEU DA SILVA FILHO informaram que estavam
dispostos a subministrar os meios necessários ao prosseguimento do
feito, para alcançar a demarcação dos limites entre os imóveis rurais
denominados Fazenda Papuda parte oriental ou Taboguinha e fazenda
Papuda parte ocidental, desde quando o feito fosse chamado à ordem,
para evitar ocorrência de nulidade absoluta, a exemplo da falta de
nomeação de 02 (dois) arbitradores e 01 (um) agrimensor para
levantarem o traçado da linha demarcanda, conforme assim
determinam os artigos 956 e 957, parágrafo único, ambos, do CPC.

19 - Os recorrentes não concordaram com o pedido de desistência
da Ação de Demarcação, porque ao contrário do que imaginam os
responsáveis legais da TERRACAP, a sentença que homologou o Auto de
Demarcação da Fazenda Papuda (fls. 1715-1717 e fls. 1721-1722vO)
restabeleceu os verdadeiros limites do imóvel denominado Fazenda Papuda
parte oriental, que foi registrado na Transcrição nO27, Livro 3-A - antigo,
fls. 28, feita em 31.05.1902, (vide: fls. 2.427), colocando a gleba de terras
com 160 hectares, registrada na Matrícula 13.474, do CRI 2° Oficio-DF,
dentro dos limites e confrontações da Fazenda Taboquinha, onde situam os
imóveis dos Recorrentes.

20 - De fato, os presentes autos revelam que a ação demarcatória
proposta pela TERRACAP foi contestada pelos Requeridos, orà
Recorrentes, os quais demonstraram, por intermédio de certidões expedidas
pelos cartórios de imóveis de Luziânia-GO e Brasília-DF, inclusive, por
meio de perícias judiciais realizadas em outros processos, envolvendo os
imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, que
as glebas de terras, objeto desta lide demarcatória, têm origem na antiga
Fazenda Santo Antônio do Burity ou Papuda, que foi registrada na
Transcrição nO90, Livro 3-A, fl. 89, do RI-Luziânia-GO (fl. 2.425).

21 - Esta Fazenda Santo Antonio do Burity ou Papuda tem uma
extensão de 3.040,275 alqueires geométricos e foi dividida no ano de
1900, em duas áreas distintas, conforme Escritura Pública de Divisão e /I
Limitação da Fazenda Papuda celebrada no dia 23.06.1900 (fls 2.422- // /
2423vO), a saber: i /

/
-.,/
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a) Fazenda Papuda parte oriental ou Taboquinha, que coube ao
proprietário José de Campos Meirelles - antecessor dos
Recorrentes (vide: Transcrição nO 27, Livro 3-A-antigo, fl. 28, feita em
data de 31 de maio de 1902 - fl. 2.427); e

b) Fazenda Papuda parte ocidental ou Papuda I, que coube ao
proprietário Josué da Costa Meirelles - antecessor da
TERRACAP (vide: Transcrição nO30, Livro 3-A-antigo, fl. 32, feita em
data de 11 de julho de 1903 - fl. 2.426).

(
22 - Nesta Escritura Pública de Divisão e Limitação os irmãos José
de Campos Meirelles e Josué da Costa Meirelles estabeleceram,
amigavelmente, uma linha divisória contínua de sentido geral de sudeste-
noroeste, descrita em duas etapas ou trechos: o primeiro trecho de sudeste
a noroeste e, a partir daí, o segundo trecho de sul a norte.

23 - Estes dois trechos de divisa, detalhadamente descritos,
compunham a linha única, contínua, de sentido geral sudeste-noroeste, que
dividiu a antiga Fazenda Papuda. Deve-se notar que a Escritura Pública de
Divisão absteve-se de descrever a linha perimétrica de qualquer das partes
resultantes da divisão, tampouco cuidou de descrever a linha perimétrica
geral da antiga Fazenda Papuda, já descrita no título de n° 90, do Livro 3-
Antigo, do Cartório de Registro de Imóveis da antiga Comarca de Santa
Luzia, hoje, Luziânia-GO. A linha divisória pactuada, resultou em duas
partes, a saber:

C. a) a parte oriental: correspondendo ao valor de 500$000 (71%) e que
passou a pertencer ao condômino José de Campos Meirelles (antecessor
dos Recorrentes);

b) a parte ocidental: correspondendo ao valor de 200$000 (29%), que
ficou pertencendo ao condômino Josué da Costa Meirelles (antecessor da
TERRACAP).

24 - O primeiro trecho da linha divisória, no sentido sudeste-
noroeste, foi assim descrito:

13
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"...começando do mato Quilombo, pouco aCIma da sua
confluência com o córrego Cachoeirinha, e subindo
Quilombos acima, pelo veio d'água até sua cabeceira;
partindo, depois, desta, irá em rumo direito a cabeceira do
mato do Açude que é o mais próximo às casas da Fazenda
Papuda; estando ahi, descerá pela estrada real deixando o mato
do Açude à esquerda; descerá até as casas das mesma Fazenda;
começando em seguida da barra dos córregos reunidos Matto
Grande e Barreiro no ribeiro Papuda; subirá pelo veio d'água
acima até a junção do dito Barreiro com o Matto Grande; pelo
veio d'água deste acima, até sua última cabeceira na
chapada; ficando finalmente servindo de divisa as suas duas
cabeceiras do Taboca ao sul, que fica entre a cabeceira do
Matto Grande e o Alto das Pedras."

25 - O segundo trecho da linha divisória da Fazenda Santo Antônio
do Burity ou Papuda, que vai do sul ao norte, os proprietários José de
Campos Meirelles e Josué da Costa Meirelles convencionaram o seguinte:

"Declararão ainda que as terras e matos vertentes de São
Bartolomeu até as divisas com a Fazenda do Paranoá,
ficavam pertencendo ao dito José de Campos Meirelles; que
as terás e campos ao poente, pertencentes à Fazenda da Papuda
e que vertem para o rio Gama, isto é, terras de cultura e
campos de criar, na chapada, vertentes do dito Gama e Gama
abaixo até as divisas com a Fazenda do Paranoá ficarão
pertencendo ao dito Josué da Costa Meirelles." (g.n)

26 - Assim, ao pactuarem pertencer a um dos irmãos, terras e matos
vertentes para o rio São Bartolomeu (lado leste) e a outro, terras e matos
vertentes para o Ribeirão Gama (lado oeste) ficou, claramente, estabelecido
o critério secular das águas vertentes, na fixação dos limites, elegendo-se,
desta forma, o espigão mestre divisor de águas entre as bacias do Ribeirão
Gama e do Rio São Bartolomeu como parte desses limites entre as terras de
um e de outro.

27 - Definiu-se, assim, a segunda parte da linha divisória, na /'
direção sul-norte, entre 'a última cabeceira do córrego Mato Grande na // )
chapada' e a 'fronteira com a Fazenda Paranoá'. /

./
/
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28 - Em outras palavras: o limite entre as Fazendas Papuda
ocidental e Papuda oriental, em face do critério adotado das águas
vertentes, é o espigão mestre que divide as bacias do Ribeirão Gama e do
Rio São Bartolomeu, no trecho compreendido entre' a última cabeceira do
córrego Mato Grande na chapada " situada ao sul, e a fronteira com a
Fazenda do Paranoá, situada ao norte.

29 - Pela clara descrição dos limites definidos na Escritura Pública
de Divisão e Delimitação assinada em 23.06.1900 deduz-se mais que, a 'a
última cabeceira do córrego Mato Grande na chapada' tem,
necessariamente, que estar sobre o divisor das águas vertentes, do
contrário, os dois trechos da linha divisória, tais como descritos, não seriam
contínuos, e a cuidadosa e detalhada escritura de divisão nada teria
dividido, posto que, absurdamente, sequer teriam logrado traçar uma linha

(- contínua.
,-

30 - Também não há, em qualquer outra parte da referida Escritura
de Divisão e Limitação, qualquer outra descrição, ou sequer menção a
qualquer linha divisória que contrarie, ou que seja incompatível, com o que
foi pactuado nos dois trechos abaixo descritos:

"Declararão ainda que as terras e matos vertentes de São
Bartolomeu até as divisas com a Fazenda do Paranoá, ficavam
pertencendo ao dito José de Campos Meirelles; que as terás e campos
ao poente, pertencentes à Fazenda da Papuda e que vertem para o rio
Gama, isto é, terras de cultura e campos de criar, na chapada, vertentes
do dito Gama e Gama abaixo até as divisas com a Fazenda do Paranoá
ficarão pertencendo ao dito Josué da Costa Meirelleso" (gon)

"Declararão mais que em virtude da divisão assim feita, ficarão
pertencendo ao co-proprietário José de Campos Meirelles, 000 margem
esquerda do Mattogrande até sua barra no córrego Papuda, Taboca e
diversos matos que vertem para esta."

31- Assim, a relocação de divisas nos dias atuais, baseados nos
títulos de domínio da TERRACAP apresentados com a inicial,
verdadeiramente, cortam as terras e matos localizadas nas vertentes do Rio
São Bartolomeu', no trecho que vai da 'última cabeceira do córrego Mato
Grande na chapada " 'até as divisas da Fazenda do Paranoá', bem como
corta as terras, por onde as águas vertem para o ribeirão Taboca, o que
constitui em flagrante desrespeito ao comando da Escritura Pública de
Divisão e Limitação da Fazenda Papuda e afronta ao registro imobiliário //]
feito na Transcrição n° 27, no Livro 3-A (antigo), fl. 28, em data de . í
31.05.1902, de onde originam os títulos dominiais dos Recorrentes. _/
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32 - Observa-se mais que em quase a totalidade da extensão da
linha divisória traçada pelos irmãos José de Campos Meirelles e Josué da
Costa Meirelles, os limites são naturais, prescindindo de marcos em toda a
sua extensão: a começar pelo Córrego Quilombo (limite natural), daí à
Cabeceira do Córrego do Açude (limite natural), pelo Mato Grande no
Ribeirão Santo Antônio da Papuda (limite natural), pelo Mato Grande
acima até sua última cabeceira na chapada seguindo pela linha que delimita
as águas vertentes do Taboca, ao sul (limite natural). Daí, pelo espigão
mestre divisor de águas entre o Rio São Bartolomeu e o Ribeirão do Gama,
até as divisas com a Fazenda do Paranoá (limite natural).

33 - Dois anos após a divisão amigável de 23/06/1900, José de
Campos Meirelles vendeu a parte oriental da Fazenda Papuda (ou
Taboquinha) para Delfino Machado de Araújo. Nesta Escritura de
Compra e Venda da Fazenda Papuda parte oriental feita por José de
Campos Meirelles para Delfino Machado de Araújo, devidamente
registrada na Transcrição n° 27, de ordem, do Livro 3-antigo, fi. 29, feita
perante a antiga Comarca de Santa Luzia-GO, diz:

FI. 2427:

"...vertente da Taboquinha, e por esta acima, até sua mais alta
cabeceira e desta cabeceira à cabeceira do Matogrande
abrangendo águas vertentes da Taboca ..."

34 - O trecho acima descreve um linha, ou um trecho da linha
perimétrica, que saindo da mais alta vertente do córrego Taboquinha, segue
pelo espigão mestre divisor de águas entre as bacias do Taboca e do
Ribeirão Gama até a 'última cabeceira do córrego Mato Grande na
chapada', abrangendo águas vertentes do Taboca."

35 - Como já foi visto, a cabeceira do Mato Grande é a última, cuja
localização tem que estar sobre o divisor mestre e ao sul das águas
vertentes do Taboca, de forma a abranger-lhes as terras, atendendo assim o
que consta da Transcrição n° 27, de ordem, do Livro 3-antigo, fi. 28, feita ,,/)
em 31.05.1902, perante o CRI da Comarca de Santa Luzia-GO e na própria /
Escritura Pública de Divisão e Limitação da Fazenda Papuda que foi ..,
celebrada em 23.06.1900.

/
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36 - A linha perimétrica descrita na Transcrição de nO27, do Livro
3-antigo, fl. 29, feita em 31.05.1902, no Rl de Santa Luzia-GO é, em quase
a sua totalidade, composta por limites naturais, principalmente no trecho da
presente disputa: começa da mais alta cabeceira do Córrego
Taboquinha (limite natural), desce pelo Espigão mestre divisor de águas
vertentes entre o Ribeirão Gama e o Taboca (este integrante da bacia do
Rio São Bartolomeu - limite natural), até a cabeceira do Córrego Mato
Grande (limite natural), abrangendo as águas vertentes do Taboca
(subdivisor da bacia do Taboca - limite natural). Pelo Mato Grande
abaixo, até sua barra no Ribeirão Santo Antônio da Papuda (limite
natural), e daí em diante como consta da referida transcrição.

37 - Como se observa, a colocação de marcos, que se pretende
nesta lide demarcatória, é meramente uma confirmação dos limites naturais
mencionados na Escritura Pública de Divisão e Limitação (fls. 2423-
2423vO) da Fazenda Papuda e no registro imobiliário da Fazenda Papuda
parte Oriental ou Taboquinha, representado pela Transcrição nOde ordem
27, do Livro 3-A (antigo), fls. 28, feita em 31.05.1902, perante o Cartório
da Comarca de Santa Luzia-GO (fls. 2427), que tem preferência e
prioridade sobre o título de domínio, objeto da transcrição nO30, livro
3-A antigo fls. 32, feita em 11.07.1903, perante o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Luzia-GO (Certidão de fls. 2426).

38- Desta maneira, por força da Escritura Pública de Divisão e
Limitação e da Transcrição n° 27, feita em 31.05.1902, dentro do perímetro
da Fazenda Papuda Parte oriental, o proprietário José de Campos Meirelles
ficou com a propriedade das terras, por onde as águas vertem para o Rio
São Bartolomeu no trecho compreendido entre a 'última cabeceira do
Mato Grande na chapada' e a divisa com a Fazenda do Paranoá.

39 - Da mesma forma, por força da mesma Escritura Pública de
Divisão e Limitação celebrada em 23.06.1900, dentro do perímetro da
Fazenda Papuda parte ocidental, o proprietário Josué da Costa Meirelles
ficou com a propriedade das terras, por onde as águas vertem para o _/)
Ribeirão Gama, que passa nos fundos da QL 16 do Setor Habitacional i /

Individual Sul- Lago SuVDF. /
///

_/
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40 - Observa-se, portanto, que neste mesmo trecho, nem José de
Campos Meirelles ficou com um só palmo de terras vertentes para o
Ribeirão Gama; nem Josué da Costa Meirelles ficou com um só palmo de
terras vertentes para o Rio São Bartolomeu, que percorre terras da Região
Administrativa da cidade de São Sebastião/DF.

41 - Desse modo, alterar este estado de fato das divisas das
Fazendas Papuda parte oriental e Fazenda Papuda parte ocidental que foi o
resultado da vontade dos antigos proprietários José de Campos Meirelles e
Josué da Costa Meirelles, respectivamente, cujo pacto foi celebrado em
23.06.1900, portanto, há mais de 113 anos, é fabricar divisas, é alterar o
traçado livremente pactuado, é ofender o registro da Fazenda Papuda
parte oriental ou Taboquinha feito na Transcrição n° 27, feita em
31.05.1902, em nome de Delfino Machado de Araújo (antecessor dos
Recorrentes), que é anterior ao registro da Transcrição n° 30, do Livro 3-A,
fi. 32, feita em 11.07.1903, perante o Cartório de Registro de Imóveis da
antiga Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia, Estado de Goiás, em nome
de Josué da Costa Meirelles (antecessor da TERRACAP).

42 - As provas carreadas para os autos, por iniciativa dos
Recorrentes demonstram, de maneira clara, que 01 (um) ano e 02 (dois)
meses após a venda da Fazenda Papuda parte oriental feita por José de
Campos Meirelles a Delfino Machado de Araújo, venda esta que se
concretizou em 31.05.1902, Josué da Costa Meirelles levou a registro a
parte ocidental da antiga Fazenda Papuda, que lhe coube na divisão
amigável de 1.900, registro este que teve assento na Transcrição nO30, do
Livro 3-A (antigo), fi. 32, feita em data de 11.07.1903, conforme se vê da
certidão de fi. 2.426.

43 - Na descrição dos limites da fazenda Papuda parte ocidental,
transcrevendo-se as partes que interessa à presente demanda, diz o registro
de n° 30, feito em nome de Josué da Costa Meirelles (antecessor da
TERRACAP), o seguinte:

" ...Voltando-se segue-se na direção de norte a sul, por uma linha que,
partindo das divisas do Paranoá, vai ao Alto das Pedras. Do Alto das
Pedras desce-se por uma Cabeceira da Taboca até chegar a barra de um
vale que liga mesmo a Taboca ao Mato Grande seguindo-se pelo dito
vale até o Mato Grande. Desce-se pelo veio d' água do Mato Grande
abaixo na direção do noroeste a sudeste e norte a sul até sua barra no ~
Ribeirão Papuda nos fundos dos quintais da Fasenda. A linha que do. / ;'

i
Alto das Pedras vai às divisas do Paranoá, divide águas vertentes do
Gama e affluentes das Tabocas e affluentes."
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44 - Neste trecho há o reconhecimento expresso do critério adotado
das águas vertentes, reconhecendo-se, também, o espigão mestre divisor
entre as bacias do Ribeirão Gama e do Ribeirão Taboca (sub-bacia do Rio
São Bartolumeu), como divisa entre as terras pertencentes a José da Costa
Meirelles e Delfino Machado de Araújo (sucessor de José de Campos
Meirelles), confirmando ainda que as 'águas vertentes' para ambos os lados
não sofreram qualquer limitação e permaneceram de acordo com o que se
expôs até aqui.

45 - Entretanto, ao registrar o quinhão da Fazenda Papuda parte
ocidental em 11.07.1903, o proprietário Josué da Costa Meirelles, de
maneira unilateral, desrespeitou os limites fixados na divisão de 1.900 e
desrespeitou, também, os limites das terras registradas em primeiro lugar
por Delfino Machado de Araújo, em 31.05.1902, é o que se observa do
trecho transcrito a seguir:

"...Do Alto das Pedras, toma-se a direção de poente a
nascente descendo por uma cabeceira do Taboca até
chegar à barra de um vallo que liga a mesma Taboca
com o Mato Grande, seguindo pelo mesmo vallo até o
dito Mato Grande. Desce por este abaixo, pelo veio
d'água ...até chegar-se à barra do Mato Grande no
Ribeirão Papuda ..." (g.n)

46 - Eminentes Julgadores, as divisas descritas por Josué da Costa
Meirelles dão novo traçado à Divisão feita em 1900, inserindo novos
marcos e descrevendo novos limites ao longo do curso de valos e vertentes
do Taboca, quando nenhum desses novos elementos divisórios foi sequer
citado pela Escritura Pública de Divisão e Limitação de 23.06.1900,
escritura esta firmada pelo próprio Josué da Costa Meirelles e por seu
irmão, José de Campos Meirelles.

47 - De fato, o 'Alto das Pedras', nome dado a um lugar situado
sobre o espigão divisor, foi mencionado pela Escritura Pública de Divisão e
Limitação de 1.900, como mera referência localizadora dos verdadeiros
marcos e não como elemento das divisas então pactuadas. Na Transcrição
de nO30, feita em 11.07.1903, Josué da Costa Meirelles, unilateralmente,
transformou o Alto das Pedras em marco dos novos limites por ele ,,//;
fornecidos ao Oficial do Cartório de Imóveis da antiga Comarca de Santa// /
Luzia-GO. /

/
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48 - Os eminentes Julgadores poderão constatar, ainda, que na
Escritura de Divisão e Limitação de 1.900, na parte que tocou a Josué
da Costa Meirelles, não há qualquer referência a trechos de divisas
correndo por cursos d 'água de vertentes do Taboca ou por qualquer
valo.

49 - A constatação dessas alterações é suficiente para se perceber
que, pela Transcrição n° 30, do Livro 3-antigo, fl. 32, feita em data de
11.07.1903, perante o Cartório de Registro de Imóveis da antiga Comarca
de Santa Luzia-GO (certidão de fl. 2.426) Josué da Costa Meirelles
ampliou, significativamente os limites por ele mesmo pactuado em
23.06.1900, pois, aquela descrição de divisas que por ele foram dadas,
unilateralmente, ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Santa
Luzia-GO, indiscutivelmente, cortam as terras localizadas, por onde
vertem as águas do ribeirão Taboca, que ficaram pertencendo a seu irmão,
José de Campos Meirelles, o qual em 31.05.1902 vendeu o seu quinhão
para Delfino Machado de Araújo (antecessor dos recorrentes), cuja
escritura pública de compra e venda (fls. 2424-2424vO)foi registrada na
Transcrição n° 27, no Livro 3-A (antigo), em data de 31 de maio de 1.902
(fls. 1427), cujo o registro tem preferência e prioridade sob o registro
imobiliário da Transcrição n° 30, eis que este foi feito em 11 de julho de
1.903, em nome de Josué da Costa Meirelles, antecessor da TERRACAP
(fls. 2426).

111- A DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA (Parte ocidental),
JULGADA POR SENTENÇA EM 1.926

50 - As provas carreadas para os autos revelam que, em 1924,
Francisco de Paula Meirelles e os demais herdeiros de Josué da Costa
Meirelles deram início a uma Ação de Demarcação da Fazenda Papuda
parte ocidental.

51 - Na petição inicial, sem queixa de esbulho, os autores
descreveram os limites da fazenda demarcanda tal como fizeram no
processo de inventário de 1921 (fls. 1739-1819),desrespeitando a descrição
constante do título anterior e aumentando, desta forma, a área da Fazenda
Papuda ocidental em dois trechos: ao sul, na divisa com a Fazenda Santa
Bárbara, de propriedade de Delfino Machado de Araújo e ao norte, na
divisa com a Papuda oriental (Taboquinha), também pertencente a Delfino 0
Machado de Araújo, adquirida que foi em 1902, de José de Campos./ /
Meirelles. /
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52 - Essa descrição feita no processo de inventário de 1.921 e
renovada na petição inicial da Ação Demarcatória de 1926 desrespeitou,
mais uma vez, a Escritura Pública de Divisão de 1.900 e o registro feito na
Transcrição nO 27, em 31.05.1902, em nome de Delfino Machado de
Araújo. Desrespeitou igualmente a descrição de limites feita no próprio
registro anterior, o de nO30, datado de 11.07.1903, em nome de Josué da
Costa Meirelles. É o que se demonstra a seguir:

"...Do Alto das Pedras, toma-se a direção de poente a
nascente descendo por uma cabeceira do Taboca até
chegar à barra de um vallo que liga a mesma Taboca
com o Mato Grande, seguindo pelo mesmo vallo até o
dito Mato Grande. Desce por este abaixo, pelo veio
d'água ...até chegar-se à barra do Mato Grande no
Ribeirão Papuda ..." (g.n)

53- Na descrição fornecida pelos Autores da Ação de Demarcação
da Fazenda Papuda, iniciada no ano de 1924 e julgada por sentença no ano
de 1926, os Autores, descreveram os limites do seu imóvel e, na parte que
interessa a presente lide demarcatória, trecho de divisa foi descrito, da
forma seguinte:

"(...) Vai à cabeceira do Cangerana, desta, segue em
linha reta a cabeceira do Taboca que lhe fica mais
próxima e por esta última abaixo até a barra de
outra vertente da mesma Taboca; por esta acima até
a barra de um vallo, por este afora até a cabeceira do
Mato Grande e por este abaixo até a sua barra com o
ribeirão 'Santo Antônio' ou 'Papuda'.

54 - Vê-se que a linha divisória em questão teve sua descrição
novamente alterada pelos sucessores de Josué da Costa Meirelles que, por
sua vez, já havia alterado no registro de n° 30, que fez em 1903,
desrespeitando os termos da Divisão feita em 1900 e o registro mais antigo
de n° 27, datado de 31.05.1902.

55 - Julgada em primeiro lugar, a controvérsia sobre o avanço de
limites da Fazenda Papuda ocidental sobre a Fazenda Santa Bárbara, os '/\.
sucessores de Josué da Costa Meirelles apelaram e foram derrotados nas // /
instâncias superiores. í

/
./
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56 - Compulsando os autos do Processo da Ação de Demarcação da
Fazenda Papuda parte ocidental requerida pelos herdeiros de Josué da
Costa Meirelles, cuja cópia integral se encontra nestes autos de processo
demarcatório, se vê que o requerido, De1fino Machado de Araújo
(antecessor dos Recorrentes), na audiência realizada no dia 06.11.1926,
impugnou os trabalhos de demarcação, nos termos seguintes:

Fls. 1.7l5/6vo:

"Pelo confrontante Delfino Machado de Araújo foi dito que
contestava, digo, que na parte em que diz: "Córrego Marto
Grande, por este acima até um vallo, por este até uma vertente
do córrego da Taboca, pela vertente abaixo até fazer barraa
com a vertente principal, por esta acima até a cabeceira onde
tem um marco, etc, neste parte ficará assim: "Córrego Matto
Grande, por este acima até a sua última cabeceira na
chapada onde fincou um marco, deste em rumo certo ao
marco cravado na cabeceira do Taboca, a mais alta, que
fica entre a cabeceira do Matto Grande e o Alto das Pedras
e d'ahí em diante como vêm descritos os limites atraz. Com
esta proposta de ractificação concordaram os demais
interessados pelo que o Juiz determinou que nesta parte
ractifica fosse anotada na caderneta de campo e na planta."

57- Este Auto de Demarcação da Fazenda Papuda, acima
mencionado, foi homologado por sentença transitada em julgado, em
13/12/1.926, na qual o MM. Juiz de Direito da antiga Comarca de Santa
Luzia-GO, Dr. Clovis Roberto Esselin declarou que:

"Considerando que percorridas em sua totalidade as linhas
da demarcação, a dúvida que apareceu foi apresentada pelo
Cel. Delfino Machado de Araújo na parte referente ao
terreno que fica entre a Cabeceira do Matto Grande e
Cabeceira da Taboca ficando finalmente resolvida sendo
feita as devidas alterações na caderneta de campo e na
planta juntos aos autos;(..) Considerando, finalmente, tudo ~

,,/ !que dos autos consta e nos termos da lei homologo a presente
demarcação da Fazenda Papuda, para produza os seus /'
effeitos jurídicos e legais ... (g.n) /
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58 - Desse modo, não pode haver qualquer dúvida a respeito da
demarcação da Fazenda Papuda, que foi julgada por sentença no ano de
1.926 e o respectivo trânsito e julgado que operou em data de 13/12/1.926,
cuja eficácia irradia sobre os direitos de todos os sucessores dos autores
daquela ação demarcatória, inclusive, a TERRACAP.

59 - A circunstância de que esta sentença homologatória não foi
inscrita no Registro de Imóveis, de modo algum, poderá abalar os limites e
confrontações da Fazenda Papuda parte oriental ou Fazenda Taboquinha
que estão registrados na Transcrição nO27, no Livro 3-A (antigo), feita em
data de 31 de maio de 1.902, em nome de DELFINO MACHADO DE
ARAÚJO, os quais dão sustentação aos registros imobiliários dela
originada, a exemplo da gleba de terras com 160 hectares que foi registrada
em nome de IVAN ALVES CORREA na Matrícula nO13.474, do Cartório
do 2° Oficio de Registro de Imóveis de Brasília-DF, que tem preferência e
prioridade sobre o título de domínio registrado na Transcrição nO30, feita
em 11.07.1903 em nome de Josué da Costa Meirelles, perante o Cartório de
Registro de Imóveis da antiga Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia,
Estado de Goiás.

IV - A ILEGALIDADE DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA
FASE DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO N° 3.526/86

60 - O culto magistrado de primeiro grau, sem observar os
comandos das regras cogentes do processo de demarcação, em especial os
artigos 956, 957, Parágrafo Único e 958, todos do CPC, em data de
04.08.2010, à fi. 2233 proferiu decisão interlocutória, cujo conteúdo é o
seguinte:

Fls. 2233:

"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Fls. 2231/2. Em complementação ao despacho referido,
defiro ainda o levantamento do depósito realizado pela
TERRACAP, relativamente à verba pericial. Afinal, se a
autora perdeu o interesse no feito, não é de se imputar à parte
desinteressada o ônus de custear o processo, cuja marcha
prossegue no interesse dos réus enquanto desej am ver a
composição da lide em razão da bilateralidade processual.
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No prazo relativo ao depósito da verba honorária
pericial, por interesse dos réus, deverão as partes indicar os
assistentes técnicos, bem ainda declinar os quesitos, para
que assim a perícia seja realizada visando a demarcação da
área, segundo o interesse dos réus.

A nomeação de arbitradores somente terá lugar se
eventualmente, o perito não puder levantar as linhas divisórias.
Portanto, somente em momento oportuno e conforme as
circunstâncias apuradas pelo perito demarcador, eventual
nomeação de perito arbitrador terá lugar para a
designação e funcionamento visando solucionar questão
específica.

Decorrido o prazo, expeçam-se o alvará de
levantamento da verba pericial depositada pela TERRACAP."

(g.n)

61 - Às fls. 2276 se vê que foi expedido o Alvará de Levantamento
da importância de R$198.900,00 (cento e noventa e oito mil e novecentos
reais) em favor da TERRACAP em face desta empresa pública ter desistido
da Ação de Demarcação e às fls. 2282-2285 se vê, também, que os
Recorrentes depositaram os honorários do Perito Oficial, que segundo a
equivocada decisão interlocutória de fls. 2233 deveria realizar a perícia
"visando à demarcação da área segundo o interesse dos réus".

62 - Os Recorrentes ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO,
BATOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO ANTONIO
CARVALHO BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA ATALAIA DE
BRASÍLIA, às fls. 2506-2510, atravessaram petição nos autos e mais uma
vez pugnaram para que o feito fosse chamado à ordem, visto que até a
data de 07.10.2011, o MM. Juiz a quo não havia nomeado os arbitradores,
para elaborarem laudo minucioso sobre o traçado da linha demarcanda,
tendo em conta os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança e as
informações de antigos moradores do lugar, conforme assim determinam as
regras cogentes contidas nos arts. 956 e 957 do CPC.

63 - Nos presentes autos se vê, também, que diversos Requeridos,
em data de 03.11.2011 peticionaram nos autos argüindo a nulidade
absoluta do laudo pericial, elaborado apenas por um perito nomeado
pelo JuÍZo de primeiro grau, em virtude da inobservância quanto às
regras cogentes contidas nos artigos 956 e 957, Parágrafo Único do CPC.
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64 - Acontece que, o douto magistrado de primeiro grau, sem
antes determinar a realização da prova pericial, conforme se vê do
comando do artigo 956 do Código de Processo Civil decidiu,
equivocadamente, proferir sentença, dando por encerrada a primeira
fase do processo demarcatório nO3.526/86.

65 - Pior. O digno magistrado de primeiro grau, arbitrariamente,
tratou de definir a linha de demarcação entre os imóveis rurais
denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha e vejam o que ele
ainda fez: nomeou 02 (dois) arbitradores e 01 (um) agrimensor, 'para
levantarem a linha demarcanda' e formulou quesitos, conforme se vê dos
termos da r. sentença de fls. 3370-3415, de onde se extrai o excerto
seguinte:

Fls. 3412-3415:

"IH - Do encerramento da primeira fase do
procedimento demarcatório.

Como já se apregoou, o procedimento é complexo
e permeado de particularidades que o tomam incomum
no cabedal dos demais procedimentos codificados.

No entanto, cabe acentuar que a presente
sentença, não obstante o processo se arraste desde a
distribuição de 1.986, somente agora se resolve a
parte que a doutrina reserva ao que denomina
"primeira fase do procedimento".

E nesse aspecto, inclusive em face da prática
forense um tanto quanto episódica, vale trazer à colação
subsídios doutrinários:

"Já vimos que, com ou sem contestação, com ou sem acordo
das partes quanto ao pedido de demarcação, a primeira fase do
procedimento demarcatório sempre será encerrada através de uma
sentença.

A função precípua dessa sentença é, primeiramente, decidir
sobre a procedência ou não do pedido de demarcação, e, em o
acolhendo, determinar o traçado da linha demarcanda (CPC, art. 958).
[...]

Essa sentença, quando se apóia nos títulos ou na posse dos
confinantes, para definir o traçado da linha de divisa, tem natureza
predominantemente declarativa. Quando, porém, à falta de dados
precisos nos títulos e quando ausente a posse, tiver o juiz de resolver o
conflito de limites pela partilha ou adjudicação da zona contestada, sua
sentença será constitutiva, por criar limites novos e impor ~ma situação
jurídica distinta daquela que prevalecia antes do processo.
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No processo demarcatório, ao contrário do que se pensa, não é
o agrimensor, nem são os arbitradores que defmem a linha demarcanda.
Os peritos são elementos auxiliares, são apenas fontes informativas do
Juízo. Fornecem eles os dados técnicos que o juiz necessita para dirimir
a questão a respeito da linha de divisa dos imóveis dos litigantes.

É função do juiz, em face da prova oferecida pelas partes ou
colhida de ofício no correr da perícia, proferir a sentença, que mandará
"guardar os antigos limites, se não se provar que outros foram
legalmente constituídos", ou estabelecerá "novos limites se nenhum se
provarem".

É ao juiz que compete determinar os limites de conformidade
com a posse; que compete dizer se a posse está ou não provada; se é ou
não o caso de partilhar ou adjudicar a zona contestada.

É o juiz, enfim, que, ao proferir a sentença defrnitiva da fase
contenciosa da ação demarcatória, defme a linha de confmação em
disputa.
I...]

A primeira sentença (a do art. 958) deve solucionar todas as
dúvidas sobre o traçado da linha demarcanda, de modo que após seu
trânsito em julgado, impossível é discutir a respeito dele. O que sobra
para a fase executiva é apenas o problema da assinalação material da
linha sobre o terreno, ou seja, a colocação dos marcos no solo." (g.n.)

Não tem, assim, a sentença, o propósito de
resolver questões que estão reservadas para o momento
processual subseqüente.

Porém, é de clareza solar que cabe a demarcação,
inclusive para elucidar dúvidas a respeitos de registros
concorrentes, naquilo que possam implicar
deslocamento de títulos e sobreposição de áreas comuns
a mais de um registro imobiliário, inclusive averiguar
sobre a higidez do negócio jurídico e atos registrais que
deram origem à atual Matrícula nO13.474 e em razão da
qual os réus primários contrapõem seus interesses em
face da TERRACAP.

IV - Dispositivo

Diante de todo o exposto, não se olvidando
quanto à desistência formulada pela autora primitiva,
mas, na bilateralidade do processo que autoriza a
solução da questão controvertida segundo o interesse /i
manifestado pelos réus, rejeito todas as questões "O /

preliminares e de ordem processual que foram postas. . /
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Rejeito, ainda, a argüição de falsidade material
e ideológica afirmada pela TERRACAP às fls. 605/8,
aliás, em razão da qual se deu a perícia realizada neste
autos, mas que no entanto escapou ou excedeu dos fins e
limites a que se destinava.

Em razão da desistência manifestada pela
TERRACAP, desde logo julgo prejudicado o pedido
de proteção possessória deduzido na forma da
cumulação de que trata o art. 951 do CPC.

Sobre a demarcação propriamente, ante a
manifesta indefinição da linha de estremação, e com
apoio no ritual ofertado pela doutrina citada, no
interesse dos réus ao recusar o pedido de desistência
formulado pela autora, julgo procedente a pretensão
demarcatória.

Outrossim, para dirimir incertezas a respeito de
linhas divisórias, é adotada aquela linha de que fala a
desapropriação amigável de 08/08/1956, feita por
escritura pública lavrada em notas do I° Oficio de
Luziânia-GO, Livro 74, fls. 10/13 e de cujo trecho no
que interessa à lide destes autos é assim reproduzida:
"[...] vai à cabeceira do Cangerana, desta segue em
linha reta à cabeceira do Taboca que lhe fica mais
próxima; segue por esta última abaixo até a barra de
outra cabeceira da mesma Taboca; por esta acima
até a barra de um valo, por esta afora até a cabeceira
do Mato Grande e por este abaixo até sua barra com
o ribeirão "Santo Antonio" ou "Papuda", no fundo
dos quintais". (Grifei - fl. 65-vO)

Para o levantamento da linha de demarcação ora
definida, bem assim a sua assinalação geográfica,
nomeio peritos arbitradores os il engenheiros cartógrafos
EDALDO GOMES e OSVALDO AR! ABIB, bem
assim o engenheiro agrimensor ALCIDES GALDINO
DOS ANJOS, todos com endereços e currículos
arquivados na Secretaria deste juízo, aos quais caberá
promover os levantamentos técnicos necessários, bem
assim elaborar as plantas e marcos correspondentes,
observadas as disposições legais a respeito do
georreferenciamento, inclusive obedecidas as exigências
técnicas do INCRA enquanto gerenciador da base
cartográfica, tudo de modo a obter-se a certificação
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correspondente e necessária à sua posterior inserção no
registro de Imóveis.

Por ocasião dos trabalhos pericias, deverão os
senhores peritos responder a eventuais quesitos das
partes, bem ainda aos seguintes do juízo.

1) Os limites de que cuida a desapropriação
amigável de 1956, feita em proveito do Estado de Goiás
e assim consubstanciada na Escritura Pública de
08/08/1956 podem ser inteiramente restabelecidos no
atual estado fisico do lugar e diante de modificações
antrópicas resultantes de sua ocupação urbana?

1.1) Assinalada no solo a linha demarcatória
definida na presente sentença, podem os Senhores
peritos dizer que a área pública sofre de ocupações por
particulares, sem título correspondente?

1.2) Na hipótese de ocupação de terras públicas
por particulares, são ocupações cujos títulos encontram-
se "deslocados", i. é, em área que não correspondente
aos limites da propriedade tratada no título original ou
ao próprio título do ocupante?

1.3) Ainda na hipótese afirmativa, quais são
esses ocupantes, ainda que somente sejam identificáveis
coletivamente segundo um núcleo urbano específico?

2) Por ocasião do primeiro fracionamento que
deu lugar ao imóvel que se acha matriculado no 2° RI-
DF sob o n° 13.474 (anterior transcrição n° 7791 - fi.
1077), a respectiva especialização de área com
l60,00,00ha, que passou a ser denominada "Vertentes
do Ribeirão Taboca", tal produziu alguma intercorrência
com a área de terras que foi objeto daquela
desapropriação levada a efeito pelo Estado de Goiás em
1956?

2.1) Na hipótese afirmativa, tal produziu
sobreposição com a propriedade pública, parcial ou
total?

2.2) Ainda na hipótese afirmativa, podem
esclarecer e demonstrar por meio cartográfico tal
sobreposição?

2.3) Também na hipótese de sobreposição causada
pelo referido fracionamento (transcrição n° 7791), quais
os ocupantes ou réus que estão estabelecidos, total ou
parcialmente, na área desapropriada?
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2.4) A área pública por desapropriação abriga
algum parcelamento informal ou não registrado,
empreendido por iniciativa privada? Em caso
afirmativo, quais são esses empreendimentos e quem
foram os respectivos empreendedores?

3) O imóvel com área de 11 alqueires a que se
refere a desapropriação de 05/02/1960 e referida na
transcrição nO 7791 (fi. 1077) guarda relação de
sobreposição com outro imóvel, público ou particular?

3.1) Na hipótese de sobreposição com imóvel
público, tal resulta de eventual desapropriação em
duplicidade? Justificar em qualquer outra hipótese.

3.2) Ainda na hipótese afirmativa, existem
diferenças substanciais na descrição de perímetros que
pudessem repercutir objetivamente na referência
adotada pela escritura de 16/09/1974, Livro 381, fi. 50, a
que se refere a dita transcrição 7791 (fi. 1077),
sobretudo de modo a trazer acréscimos de áreas à
Fazenda Taboquinha ou a títulos que dela derivaram?

Para a fixação da linha divisória poderão os
peritos se valer de elementos registrais, notariais,
cardenetas de campo ou quaisquer outros que tenham
pertinência com o respectivo encargo e admitidos
segundo as técnicas do seu oficio, inclusive imagens
aéreas, atuais e antigas, adquiridas ou custodiadas pelo
Poder Público e sua administração descentralizada,
porém, de todo modo, idôneas e indicada a fonte.

Por ocasião do levantamento e assinalação da
linha de demarcação definida nesta sentença, havendo
eventuais incertezas ou indefinições por falta de
elementos referenciais ou decisões judiciais específicas,
deverão os Senhores peritos suspender os trabalhos de
campo, trazendo estas ou quaisquer outras situações
prejudiciais ao juízo, para que sejam previamente
dirimidas.

Deverão os peritos, ainda, registrar no laudo
outros elementos que julgue ter pertinência com a causa
ou que venham apurar em razões dos trabalhos.
., fiApó~o trdânsit~em jUdl~adodalresel~tde dsentençao /J
JUIZO lxara as emms con lções e 10rma 1 a es para a./ ,/
realização da perícia, inclusive assinalando o prazo para ,,' //
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apresentação de quesitos das partes e indicação de
assistentes técnicos.

As custas, as despesas e as demais verbas
processuais serão repartidas por ocasião da sentença que
definitivamente resolver a lide em fase última, quando
assim ou melhor poderão se examinadas as questões que
refletem na repartição desses ônus."

66 - Eminentes Julgadores, a sentença, ora recorrida, na parte
relativa ao encerramento da primeira fase do processo de demarcação dos
imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, é de
uma ilegalidade manifesta, por isso, nesta parte merece ser reformada ou
cassada, conforme se demonstrará linhas adiante.

67 - A sentença de primeiro grau que se encontra anexada nos
autos às fls. 3.370-3.415 merece ser declarada nula, na parte onde o digno
magistrado, DI. CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, de maneira
ilegal, subverteu a ordem do processo especial de demarcação e violando,
gravemente, as disposições cogentes dos artigos 955, 956, 957, Parágrafo
único e 958 todos do Código de Processo Civil e decidiu encerrar a
primeira fase do procedimento demarcatório dos imóveis rurais
denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha com a nomeação de
02 (dois) arbitradores e 01 (um) agrimensor para traçarem a linha de
demarcação por ele indicada.

68- Ora, se o Juiz determinou, ilegalmente, na sentença da
primeira fase do processo demarcatório, a linha a ser demarcada, para
que nomear 02 arbitradores? A r. sentença recorrida, neste particular
aspecto, ofende gravemente os artigos do Código de Processo Civil, no
Capítulo VIII, Seção I, que dispõem sobre o processo de demarcação de
terras particulares e que estabelece o seguinte:

"Art. 955. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento
ordinário; não havendo, aplica-se o disposto no art. 330, n° lI.

Art. 956. Em qualquer dos casos do artigo anterior, o juiz,
antes de proferir a sentença definitiva, nomeará dois /l
arbitradores e um agrimensor para levantarem o traçado / /
da linha demarcanda. / /
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Art. 957. Concluídos os estudos, apresentarão os arbitradores
minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, tendo
em conta os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as
informações de antigos moradores do lugar e outros elementos
que coligirem.

Parágrafo único. Ao laudo anexará o agrimensor a planta da
região e o memorial das operações de campo, os quais serão
juntos aos autos, podendo as partes, no prazo comum de 10
(dez) dias, alegar o que julgarem conveniente.

Art. 958. A sentença, que julgar procedente a ação,
determinará o traçado da linha demarcanda." (g.n)

69 - Como se vê, o Código de Processo Civil, no seu art. 955,
determina que, havendo contestação, a ação demarcatória deve prosseguir
pelo rito ordinário, impOlido-se ao Juiz, o dever e não a faculdade de
nomear 01 (um) agrimensor e 02 (dois) arbitradores, para o
levantamento da linha demarcanda e a perícia técnica para este fim
deverá ser realizada no curso da instrução processual, isto é, antes de
proferir a sentença definitiva da primeira fase do processo de
demarcação (artigos 956 e 957, Parágrafo Único, do CPC e art. 958, do
CPC).

70 - Assim sendo, não pode e não deve o juiz, de plano, julgar
procedente o pedido e definir a linha de demarcação dos imóveis da
Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, antes da realização da prova
técnica, tal como assim procedeu, ilegalmente, o digno magistrado a quo,
razão porque a sentença recorrida, na parte que resolveu encerrar a
primeira fase do procedimento demarcatório do Processo n° 3.526/86,
indiscutivelmente, violou de maneira direta e frontal as regras cogentes
contidas nos artigos 956, 957 Parágrafo Único, ambos, do CPC.

71 - Julgando questão semelhante à destes autos o ego TJMG, por
intermédio da 13a Câmara Cível, ao apreciar o recurso de Apelação Cível
n° 1.0049.02.000974-9/001, da Comarca de Baependi, na sessão de
julgamento realizada no dia 17.01.2008, expediu acórdão publicado no dia
15.02.2008, que foi lavrado pelo em. Relator Desembargador Fernando
Botelho, assim ementado:
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"Número do 1.0049.02.000974-9/001
Relator: Des.(a) Fernando Botelho
Relator do acórdão: Des.(a) Fernando Botelho
Data do Julgamento: 17/0112008
Data da Publicação: 15/02/2008

EMENTA: DEMARCATÓRIA OBRA
SUPERVENIENTE - CERCA APOSTA ALÉM DOS
LIMITES ESCRITURÁRIOS - ESBULHO ARGUIDO.
FALTA DE NOMEAÇÃO DE ARBITRADORES.
NULIDADE DECRET AnA - A ação demarcatória se
sujeita a rito especial-contencioso, ao qual indispensável o
cumprimento integral de suas sucessivas e interdependentes
fases procedimentais. - À fase inicial da demarcação
imprescindível o conhecimento integral da causa,
mediante produção completa da instrução definida em
lei, com nomeação dos arbitradores a que alude o art.
956/CPC, aos quais imposta missão prescrita no art.
957/CPC, que não se supre pela juntada de unitário
laudo de engenharia. - Nulo o processo de demarcação
que inobserva nomeação compulsória dos arbitradores,
destituindo de invalidez a sentença que, inobstante esta
ausência, resolve a fase de conhecimento com base em
mera. medição dos imóveis lindeiros. Preliminar de
nulidade processual suscitada e acolhida.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0049.02.000974-9/001
COMARCA DE BAEPENDI - APELANTE(S): ALFREDO
JORGE MACIEL PEREIRA E OUTRO (A)(S)- APELADO
(A)(S): HERCÍLIO MARCOS DA SILVA E OUTRO
(A)(S) - RELATOR: EXMO. SR. DES. FERNANDO
BOTELHO

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, 13a CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
incorporando neste relatório de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, EM ACOLHER PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL, SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO .../lI
RELATOR, CASSAR A SENTENÇA E ANULAR 0/
PROCESSO.".
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72 - No caso sub judie e o ilustre Juiz de primeiro grau olvidou que,
por intermédio da decisão interlocutória de fi. 2.233, ele havia determinàdo
às partes indicarem assistentes técnicos, bem como declinar os quesitos,
'...para que assim a perícia seja realizada visando a demarcação da área,
segundo os interesses dos réus."

73 - E na decisão interlocutória de fi. 2.233 disse o culto
magistrado da instância singela o seguinte:

FI. 2.233:

"A nomeação de arbitradores somente terá lugar se
eventualmente, o perito não puder levantar as linhas
divisórias. Portanto, somente em momento oportuno e
conforme as circunstâncias apuradas pelo perito
demarcador, eventual nomeação de perito arbitrador terá
lugar para a designação efuncionamento visando solucionar
questão específica."

74 - Em razão da perícia de demarcação que está sendo realizada
no interesse dos Recorrentes, estes em diversas oportunidades postularam
que o FEITO FOSSE CHAMADO À ORDEM, no entanto o digno Juiz' a
quo' entendeu que tais postulações se tratavam de interferência indevida
das partes na condução do processo. Agora, o iI. Juiz da Vara do Meio
Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF olvidando do teor
da sua decisão interlocutória anterior de fi. 2.233, tenta corrigir o erro 'in
proeededum' e coloca o processo na trilha da ilegalidade, quando, na
sentença-recorrida, sustenta o seguinte:

FI. 3.388:

"Isso porque, embora o art. 956 do CPC proclama a necessidade de
se nomeçar 02 (dois) arbitradores e 01 (um) agrimensor " ...para
levantarem o traçado da linha demarcanda", olvida a parte de que,
nos termos da decisão de fl. 1.045, a perícia ali determinada o foi
para fim diverso daquele a que se refere o art. 956 do CPC.
Veja-se, pois, que, de acordo com aquela decisão, a perícia mirava
'Para a solução do incidente de falsidade, e com espeque no arte
392, caput do CPC, determino a realização da prova pericial
nos termos e para os fins pretendidos pela autora (fls. 594/609)
e pelo Ministério Público (fls. 875/879)" (grifei)
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75 - Eminentes Julgadores, os Recorrentes têm pleno conhecimento
de que quem dirige o processo é o Juiz que, de fato pode muito, mas, não
pode tudo, a exemplo da impossibilidade de o magistrado 'a quo' encerrar
a primeira fase do processo de demarcação dos imóveis rurais denominados
Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, sem antes cumprir as regras
cogentes que estão inscritas nos artigos 956 e 957, Parágrafo único, do
CPC.

76 - No caso concreto, como o magistrado de primeiro grau
descumpriu os comandos das regras cogentes do processo especial de
demarcação, a sua sentença, neste particular aspecto, pode e deve ser
declarada nula de pleno direito, porque na ação demarcatória, havendo ou
não contestação e antes de proferir a sentença definitiva, deve o juiz
nomear, para o estabelecimento do traçado da linha demarcanda, dois
arbitradores e um agrimensor, cujo laudo, além de preencher os requisitos
exigidos pelo art. 957, caput, do CPC, deve também, por decorrência de seu
parágrafo único, ser instruído com o mapa da região e com o memorial
descritivo das operações de campo que, se não apresentados acarretam a
nulidade da sentença da primeira fase do processo de demarcação.

77- De fato, com o pedido de desistência da ação demarcatória,
formulado pela TERRACAP e uma vez encerrada a fase de resposta dos
réus, o em. Juiz 'a quo' tinha e tem a obrigação de ordenar a realização da
prova pericial, tendente a obter o traçado da linha demarcanda dos imóveis
rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha (CPC, art.
956). Trata-se de diligência indispensável, cuja inobservância acarreta
a nulidade da sentença, neste particular aspecto.

78- Resumindo, a primeira sentença (a do art. 958, do CPC), deve
solucionar todas as dúvidas sobre o traçado da linha demarcanda, bem
como a discordância entre as linhas divisórias constantes dos títulos de
domínio das partes litigantes, por isso que, havendo divergência entre a
verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites
fixados no título dominial, cabível ação demarcatória para eventual
estabelecimento de novos limites. (art. 946, I, do CPC). Resolvidas, na
sentença da primeira fase, todas estas questões que controvertem as partes
demandantes e passado em julgado, não haverá mais espaço para se discutir
o que foi decidido, por ocasião do encerramento da primeira fase do
processo demarcatório.

34

,/)
l/

//

~''-/ \.~
!



IV - O DESACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA, QUANDO,
SEM ATENTAR PARA0 INDISPENSÁVEL CUMPRIMENTO DAS
DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS N°S 956 E 957, PARÁGRAFO
úNICO, DO CPC ENCERROU A PRIMEIRA FASE DO PROCESSO
DEMARCARTÓRIO:

79 - Na hipótese em exame, antes de cumprir as normas cogentes
inscritas nos art.s 956 e 957, parágrafo único, do CPC, o digno juiz de
primeiro grau, de maneira açodada, proferiu sentença encerrando a primeira
fase do processo demarcatório, tendo inclusive, equivocadamente, definido
a linha a ser demarcada pelos peritos arbitradores e agrimensor.

80 - Como visto, trata-se de uma inovação ilegal que o magistrado
de primeiro grau está introduzindo no processo especial da demarcação e
assim o fez com base numa interpretação equivocada de subsídios
doutrinários que foram por ele colacionados na sentença recorrida, como se
vê à fl. 3.412, quando cita o trecho seguinte: "É o juiz. enfim. que ao
proferir a sentença definitiva. da fase contenciosa. da ação demarcatória
define a linha de confinação em disputa."

81 - Excelências, os recorrentes não desconhecem que compete ao
juiz, na sentença da primeira fase do processo de demarcação, determinar a
linha de demarcação dos imóveis em questão, mas, por se tratar de um
procedimento especial, que necessita de auxílio de técnicos especializados,
o magistrado só poderá julgar procedente o pedido demarcatório, com base
na perícia técnica que deverá ser realizada durante a instrução do processo,
onde os arbitradores farão minucioso laudo sobre o traçado da linha
demarcanda, tendo em conta os títulos, marcos, rumos, a fama da
vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros
elementos que coligirem e a este laudo anexará o agrimensor a planta d
região e o memorial das operações de campo, tudo, conforme determinam
os arts. nOs956 e 957, parágrafo único, do cPC.

82- Para demonstrar a esse ego Colegiado o total desacerto da r.
sentença de fls. 3.370-3415, na parte em que resolveu encerrar a
primeira fase do procedimento demarcatório os Recorrentes pedem
vênia para transcrever o voto do em. Desembargador Fernando Botelho, da
133 Câmara Cível do TJMG, proferido nos autos da APC 1.0049.02.00974- ~
9/001, da Comarca de Baependi, no qual foi proclamada a preliminar de "
nulidade processual - ex ojjicio , que é do teor seguinte:
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"PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - "Ex
Officio"

Arguo prefacial- de ofício - de nulidade processual.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, a ação demarcatória,
regulada no ordenamento jurídico pátrio nos artigos 946 a 966 do
CPC, tem como objetivo:

a) Adaptar no terreno os limites do prédio, que de forma
originária, quando ainda nunca foram assinalados, quer de
forma superveniente, quando antes já haviam sido assinalados,
mas os marcos desapareceram; dessa maneira, opera-se a
constituição de limites novos, ou a aviventação de limites
velhos;

b) Operar a restituição de terrenos' que
indevidamente na posse do confinante"

se acharem

A medida assume importância face à necessidade de
determinação do âmbito real de fruição do imóvel pelo
proprietário ("ius utendi"), além de consultar os próprios
interesses estatais, frente à exigência de delimitação correta do
poder de polícia e tributação, que incidem sobre o domínio.

Para talo art. 946, I do Código de Processo Civil, estatui que cabe
"ação e demarcação ao proprietário para obrigar o seu confinante
a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre
eles ou aviventando-se os já apagados."

Vale dizer, o pedido de delimitação fisica de áreas lindeiras surge
da confusão dos perímetros de prédios contíguos, podendo
decorrer tanto da ausência de demarcação, quanto de embaraçadas
questões dominiais. Mas estas hão de ser positivadas, pelo autor,
já na inicial, a fim de que, no procedimento, possam se submeter
ao crivo concreto da conferência instrutória.

Neste sentido:

Demarca-se o que não tem divisas, ou aquilo cujas divisas estão
desaparecidas. Quando as divisas existem, ainda que em
desconformidade com os títulos, a ação é a reivindicatória"
(TJSC, RT 746:203). "A ação demarcatória não é apropriada para
dirimir dúvidas sobre divisas previamente traçadas e visivelmente
existentes no terreno, ainda que ficadas erroneamente ou de má-
fé, porque se destina, precipuamente, à fixação de rumos
inexistentes ou à aviventação dos existentes". (TJSC, RT
467:185).
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Noutro modo de dizer, a "actio finium regundorum", dos
romanos, não se presta a atendimento de fim aleatório. Ao
contrário, seu escopo deve ser buscado com todo o rigor
procedimental, a assegurar que a finalidade precípua, que deve
tutelar, não seja ferida.

"Actio" de caráter dúplice, a demarcatória se submete, ainda, no
rigor da norma instrumental, ao cumprimento de rito especial-
contencioso, que impõe observância de duas fases inconfundíveis,
sucessivas, e interdependentes: uma, prévia, de conhecimento;
outra, posterior, executiva.

A primeira condiciona e delimita a última, que só se concretiza, e
aperfeiçoa, à luz do atendimento integral daquela, que lhe
estrutura o norte de tramitação como "conditio sine qua non".

"De lege lata" a condição, disciplinada, como está, nos arts. 950 e
segs. do CPC.

Dentre estas especiais prescrições, tem relevo, para a regularidade
da primeira fase do processo, a dos arts. 956 e 957/CPC, "in
verbis":

"Art. 956. Em qualquer dos casos do artigo anterior, o juiz, antes
de proferir a sentença definitiva, nomeará dois arbitradores e um
agrimensor para levantarem o traçado da linha demarcanda.

Art. 957. Concluídos os estudos, apresentarão os arbitradores
minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, tendo em
conta os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as
informações de antigos moradores do lugar e outros elementos
que coligirem.

Parágrafo único. Ao laudo anexará o agrimensor a planta da
região e o memorial das operações de campo, os quais serão
juntos aos autos, podendo as partes, no prazo comum de 10 (dez)
dias, alegar o que julgarem conveniente. "

Como se vê, integra esta primeira fase - a de conhecimento da
causa demarcatória - imprescindível nomeação-designação (a ser
atendida já quando do saneamento do feito - portanto, como fase
instrutória inafastável, intrínseca, da demarcação) de três
"experts": 1 (engenheiro) agrimensor e 2 arbitradores.

A razão teleológica desta imposição textual da norma está em que
o agrimensor - designativo que, de origem latina ("agrimensore"),
indica o profissional-medidor-de-terras - deverá se incumbir,
apenas, na parte do trabalho essencial da demanda, que se liga à
conferência, "in loco", e com recursos, tão-só, da ciência da
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medição (a engenharia) e mediante guia de normas técnicas
respectivas (ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas),
dos lindes disputados pelos interessados.

Os (dois) arbitradores é que se incumbirão de algo mais factual,
investigativo, local e/ou regional da disputa. Eles é que irão à
identificação propriamente dita dos marcos lindeiros, pois que
deverão buscar a própria história dos títulos, a narrativa das
posses locais, os rumos, os marcos, e mesmo " ...a fama da
vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e
outros elementos que coligirem ..," (art. 957/CPC, "in verbis").

O laudo é obra, inclusive, de autoria dos arbitradores e não do
agrimensor; a ele o agrimensor juntará, apenas, a planta da região
e o memorial respectivo (art. 957, parágrafo único, do CPC).

A sentença, como ato decisório que resolve esta primeira etapa da
cognição da demanda - diz-se, inclusive, que o "decisum" de
mérito se inicial por ela e se completa, na segunda e última fase,
pela integração restante, com a sentença homologatória da
demarcação - fará, então, a cognição definitiva, mas frente ao
conjunto "da obra de instrução", isto é, dos dados técnicos da
medição e da conferência, pericial, dos lindes e dos informes
históricos, investigativos, factuais, do arbitramento.

o laudo pericial, portanto, na demarcação, não é fruto de
trabalho isolado de um perito apenas, de um engenheiro, que
se limite a levantar, tão-só, linha física-demarcanda, ou limites
puramente métricos do local da disputa.

A presença conjunta dos três louvados, e, principalmente, as
variáveis informativas-amplas que a lei lhes exige com um
colegiado de auxiliares do juízo, e o faz discriminadamente a cada
um, é que conferirá vali dez essencial à primeira etapa do processo
de demarcação, permitindo que a cognição, para fixação da linha
e seu cumprimento executivo, na fase posterior, se estabeleça de
modo seguro e amplo, já que ampla pode se tomar a causa
imediata e remota da incerteza lindeira.

Sentença que, contrariamente a esta exigência cogente da lei (
do art. 956/CPC), lança-se a dispensar nomeação de
arbitradores, limitando-se a concluir o conhecimento da
causa, em sua primeira fase, frente apenas a laudo de único
perito-agrimensor, mesmo que o engenheiro, conspurca
exigência instrutória inarredável e destitui o processo de
elemento fundamental de convicção, representado. pela
"opinio" dos arbitradores e pelos elementos facutais que
colherem.
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A nulidade do "decisum" que inobserva a lei quanto à
designação dos arbitradores e do agrimensor e, na
demarcatória, representa conseqüência automática, portanto.

Neste sentido o TJSP:

"DEMARCATÓRIA - Prova - Produção - Levantamento
planimétrico do prédio confinante, segundo o que consta de seus
título de propriedade - Necessidade - Julgamento baseado em
levantamento incompleto e em laudo desprovido de base técnica
confiável - Anulação do feito a partir da juntada do laudo pericial
(7a CC do TJSP. Apel. 502.860-1. Des. ReI. Campos de Melo.
06.04.94.)

Igualmente, o TJMG:

'EMENTA: AÇÃO DEMARCATÓRIA - AGRIMENSOR E
ARBITRADORES - NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO -
AUSÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO. No processo
demarcatório, agrimensor e arbitradores têm funções
diferentes, àquele cabe elaborar o memorial descritivo, a
planta do imóvel, a planta da região e o memorial das
operações de campo; a estes, os arbitradores, incumbe
elaborar um laudo ou relatório sobre o traçado da linha
demarcanda, ou seja, um plano, um esboço de solução para a
demanda, apurando dados geográficos, os achados
atesta dores de apartações, as informações orais ou escritas,
para que possam chegar a uma conclusão após o exame. Sem
a realização cuidadosa e completa de tal trabalho não é
possível julgar a causa, máxime porque nesta primeira fase,
resolve-se toda a lide deixando-se para a segunda etapa
apenas a colocação dos marcos necessários" (Apel. Cível nO
2.000.00.342648-6/000 - ReI. Geraldo Augusto - pub.
06.02.2002).

"DEMARCARTÓRIA Agrimensor e Arbitradores
Necessidade de nomeação - Ausência - Nulidade do processo. O
agrimensor e arbitradores têm funções distintas, elencadas pelo
artigo 957 do CPC; portanto, a ausência de qualquer um deles no
processo, enseja nulidade absoluta e insanável." (Apel. Cível nO
1.0338.01.002091-9/001 - ReI. Eulina do Carmo Almeida - 13a
C. Cível- pub. 28.08.2006.

'AÇÃO DEMARCATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE NECESSÁRIO. RITO PROCESSUAL
PRÓPRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO FEITO. Na
ação demarcatória, constatado pelo laudo pericial a existência de
confinante outro, além dos indicados na exordial, necessária se
faz sua citação, para integrar o pólo passivo da demanda, pois,
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nesta espécie de ação, todos os proprietários envolvidos devem
participar do processo, sob pena de nulidade. A demarcatória é
ação de natureza dúplice, podendo ser cumulada com queixa de
esbulho e pedido reivindicatório ou reintegratório, a qual possui
rito processual próprio, composto de duas fases, onde há prolação
de sentença ao fim de cada uma delas (arts. 958 e 966 do CPCO.
Uma vez inobservado o procedimento previsto no estatuto
processual para a ação demarcatória, deve ser anulada, mesmo de
oficio, a sentença proferida ao arrepio da lei." (ApeI. Cível nO
2.000.00.447403-9/000 - ReI. Selma Marques - pub. 25.09.2004).

No caso presente, como se pode ver do r. despacho de fls. 72, o
juízo do feito, encerrada a fase postulatória da demarcação,
houve por bem nomear apenas um engenheiro, isto é, um
único louvado, para a instrução da primeira fase do processo.

Absteve-se, assim, da designação, concomitante, dos dois
arbitradores a que alude o art. 956/CPC.

Com isso, toda a instrução da causa se centrou na
apresentação apenas do laudo unitário, de fls. 97.

Descumpre-se, com a medida, a exigência do art. 957/CPC, isto é,
fissura-se a indispensável necessidade do adicional exame, pela
dupla de arbitradores, quanto aos restantes elementos destinados à
cognição da causa, quais sejam: "...os títulos, marcos, rumos, a
fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do
lugar e outros elementos que coligirem ..." , que haverão de vir aos
autos através de minucioso laudo (dos arbitradores e, não só, do
agrimensor).

A questão - a omissão, assume particular relevo "in casu" porque,
nos limites da "litiscontestatio" e por obra da resposta que o réu
apresenta às fls. 30 e documentos que a instruem (fls. 38 e segs. e
fls. 102/103), terá havido, como concausas para a alegada
modificação das divisas do imóvel demarcando alteração de
traçados, nas suas laterais, por vias públicas municipais (ruas),
com compensação de áreas para ambos os imóveis lindeiros (dos
apelantes e dos apelados) e, principalmente, fixação de posse
vintenária sobre todas elas, dados que terão, por isso, de ser
aferidos adequadamente.

Esta questão, que deverá ser resolvida pela sentença de
terminação da primeira fase, não pode se estruturar sem adequada
investigação desses aspectos e após a consignação, no feito, do
laudo investgatório - imprescindível e correspondente aos ditos
pontos, dos (dois) louvados-arbitradores.
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A eles caberá, nos termos da lei, e como cidadãos da localidade,
subsidiar a demanda com universo maior que a mera detecção
aritmética ou comparativa de metragens inseridas, formalmente,
em títulos de aquisição dominial dos imóveis lindeiros - quando
sabido que a "praesumptio" da inscrição dominial é mesmo
relativa, "ex vi legis". A lei lhes impõe, insista-se, aferir
" ...marcos, rumos, a fama da vizinhança, as informações de
antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem ...".

Não se pode deixar de convir, ainda, que, face ao caráter dúplice
da demarcatória e por haver a inicial se utilizado de argüição e
postulação de esbulho possessório, pedindo, cumulativamente,
que, fixada a linha demarcatória, imponha a sentença (da primeira
fase) também a " ...a devolução da área invadida ..." (fls. 05, "in
verbis") - pretensão sobre a qual silencia o "decisum" recorrido,
que padece, no ponto, de defeito "citra petita" - a investigação
dos rumos e história local das divisas importa em inarredável
"plus" cognitivo, pois dela poderá resultar a própria retomada
executiva- forçada da posse da área disputada, na próxima fase do
feito"

Em suma, são nulos tanto o processo - por falta de nomeação
dos arbitradores a que aludem os arts. 956 e 957 do CPC -
quanto a própria sentença ("citra petita", face à não examinada
argüição de esbulho e pedido de "...devolução da área
" d"d ")lllva 1 a....

Intransponível, o defeito nulificador do feito - que abrange o
da sentença - requer proclamação, de ofício.

Ante o exposto, suscito e acolho PRELIMINAR DE OFÍCIO,
PARA CASSANDO A SENTENÇA, ANULAR O PROCESSO a
partir de fls. 72, determinando retome o mesmo à instância
recorrida, para cumprimento das disposições dos arts. 956 e 957
do CPC, mediante nomeação, além do perito-agrimensor, de dois
arbitradores, com subseqüente prosseguimento do feito, cuja final
decisão deverá solucionar todas as questões postas a exame na
lide." (g.n)

83 - No mesmo sentido decidiu a c. 13a Câmara do TJMG, por
ocaSIaO do julgamento da APC n° 1.0338.01.002091-9/001, em que foi
Relatora a em. Desembargadora Eulina do Carmo Almeida, que lavrou o
acórdão, publicado no dia 28.08.2006, cuja ementa é do teor seguinte:
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"EMENTA: DEMARCATÓRIA Agrimensor e
Arbitradores - Necessidade de nomeação - Ausência -
Nulidade do processo. O agrimensor e arbitradores têm
funções distintas, elencadas pelo artigo 957 do CPC; portanto,
a ausência de qualquer um deles no processo, enseja nulidade
absoluta e insanável."

84 - Em reforço ao argumento de que a sentença recorrida, na parte
em que encerrou a primeira fase do processo demarcatório dos imóveis
denominados Papuda I e Taboquinha, é totalmente ilegal, pede-se vênia
para transcrever, a seguir, o douto voto da lavra da em. Desembargadora
Eulina do Carmo Almeida, relatora da APC-1.0338.01.00209l-9/001,
julgada pela 133

• Câmara Cível do ego TJMG, de onde se pode extrair o
excerto seguinte:

"E remansosa é a jurisprudência das demais Câmaras desta Casa
Julgadora:

Na ação demarcatória, havendo ou não contestação e antes de
proferida a sentença defInitiva, deve o juiz nomear, para o
estabelecimento do traçado da linha demarcanda, dois arbitradores
e um agrimensor, cujo laudo, alem de preencher os requisitos
exigidos pelo art. 957, caput do CPC, deve também, por
decorrência de seu parágrafo único, ser instruído com o mapa da
região e com o memorial descritivo das operações de campo que, se
não apresentados, acarretam a nulidade da perícia. Reveste-se de
nulidade a sentença que se afasta, de forma inconciliável, das
disposições legais pertinentes a matéria posta sub judice".
TJMG, Ap. 0221962-9, 73CC., ReI. Juiz Lauro Bracarence, j.
24/1 0/1996.

"Em ação demarcatória é obrigatório, sob pena de nulidade, na
primeira fase, que o agrimensor e os arbitradores elaborem
laudo minucioso dos trabalhos, devendo aquele juntar ainda
memorial descritivo das operações de campo e planta
topográfica da região. Estando a planta e o memorial incompletos
e faltando laudo, a perícia especial da demarcatória está
contaminada por nulidade insanável e deve ser repetida.". TJGN,
Ap. 0216339-7, 23 CC., ReI. juiz Caetano Levi Lopes, J.
14/05/1996.

"Em autos de ação demarcatória o levantamento da linha r
demarcanda há de operar-se em conformidade com o artigo I

956, do CPC, não se admitindo, para cumprimento do encargo,
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nomeação de um perito apenas". TJMG, AI 1.0079.02.010898-
5/001, 12a CC., ReI. Saldanha da Fonseca, j. 28/09/2005.

A meu sentir, outra não deve ser a interpretação da norma em
apreço, tampouco ao argumento de economia processual, sob
pena de afronta ao devido processo legal. Cumpre, portanto,
proceder o Julgador a nomeação de especialistas na forma
prevista nos mencionados artigos.

Com essas razões, de ofício, por se tratar de questão de ordem
pública, declaro a nulidade do ato praticado à fls. 61-v e os
demais subseqüentes, para cassar a r. sentença, determinando o
retorno dos autos à 2a Vara Cível da Comarca de Itaúna, para
que seja repetida a perícia técnica necessária ao desate da lide,
obedecida a forma própria deste gênero de ação, e atendidas as
disposições dos artigos 956 e seguintes do CPC." (g.n)

85 - Assim sendo, estando demonstrado, de maneira cabal, que o
digno Juiz da instância singela não observou, como é de seu dever, as
normas cogentes que se encontram inscritas nos artigos 956 e 957,
parágrafo único, do CPC, neste caso, a r. sentença recorrida, na parte
que resolveu encerrar a primeira fase do processo demarcatório dos
imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha,
sem a realização da perícia técnica, com a indispensável nomeação de
01 (um) agrimensor e 02 (dois) agrimensores, é nula de pleno direito,
cuja nulidade deverá ser proclamada por essa colenda Turma
Julgadora, inclusive, 'ex offício'.

V - A SENTENÇA RECORRIDA VIOLA, TAMBÉM, O DIREITO
DE PROPRIEDADE DOS RECORRENTES, QUE
GARANTIDOS NO ARTIGO 5°, XXII E XXXVI, DA
OFENDE OS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE
PRIORIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.

ESTÃO
CF/88 E
E DA

86 - Mesmo se fosse possível ao il. Juiz de primeiro grau encerrar a
primeira fase do processo de demarcação, sem cumprir as regras cogentes
dos artigos 956 e 957, Parágrafo único do CPC - e não é - ainda assim, a
sua sentença, na parte que determinou o traçado da linha a ser demarcada
por 02 arbitradores e por 01 agrimensor não tem salvação.
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87 - Com efeito, a gleba de terras da Fazenda Papuda parte
ocidental com 1.957,475 alqueires geométricos, que foi desapropriada
pelo Estado de Goiás, no ano de 1.956 e que passou a integrar o
patrimônio da TERRACAP e é esta área que constitui objeto desta Ação
Demarcatória, a qual tem sua filiação na Transcrição n° 30, do Livro 3-
antigo, fi. 32, feita em 11.07.1903, perante o Cartório de Registro de
Imóveis de Luziânia, Estado de Goiás.

88 - Estas terras da Fazenda Papuda parte ocidental que foram
registradas na Transcrição n° 30, em nome de Josué da Costa Meirelles,
em data de 11.07.1903 derivam do tronco da antiga Fazenda Santo Antônio
ou Papuda, cuja área foi registrada pela primeira vez na Transcrição n° 90,
do Livro 3-antigo, fi. 89, em data de 14 de julho de 1.893.

89 - Na r. sentença, ora recorrida, o digno Juiz 'a quo' olvidou que
a Gleba de terras da Fazenda Taboquinha com 160,00 hectares, situada no
lugar denominado 'Vertentes do Ribeirão Taboca', que era de propriedade
de IVAN ALVES CORRÊA, com registro na Matrícula n° 13.474, do CRI
2° Oficio-DF, deriva da área maior da Fazenda Papuda parte oriental que
foi registrada em nome de DELFINO MACHADO DE ARAÚJO na
Transcrição n° 27, do Livro 3-antigo, fi. 28, feita em data de 31.05.1902,
perante o Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia-GO, que por sua vez
deriva do tronco da antiga Fazenda Santo Antônio ou Papuda, cuja área foi
registrada pela primeira vez na Transcrição nO90, do Livro 3-antigo, fi. 89,
em data de 14 de julho de 1.893.

90 - De acordo com os termos da r. sentença, ora recorrida, "...para
dirimir incertezas a respeito de linhas divisórias, é adotada aquela linha de
que fala a desapropriação amigável de 08.08.1956, feita por escritura
pública lavrada em notas do 1° Oficio de Luziânia-GO, livro 74, fis. 10/13
e de cujo trecho no que interessa à lide destes autos é assim reproduzida:

"(...] vai à cabeceirea do Cangerana, desta segue em linha
reta à cabeceira do Taboca que lhe fica mais próxima; segue
por esta última abaixo até a barra de outra cabeceira da
mesma Taboca; por esta acima até a barra de um valo, por
esta afora até a cabeceira do Mato Grande epor este abaixo
até sua barra com o ribeirão "Santo Antônio' ou 'Papuda',
no fundo dos quintais. " (grifei -fi. 65v).

44
/

/1
~



91 - Ora, esta descrição que consta na escritura pública de
desapropriação amigável celebrada em 08.08.1956 entre os sucessores de
Josué da Costa Meirelles e o Estado de Goiás e que o il. Juiz de primeiro
manda que seja adotada pelos 02 (dois) agrimensores e 01 (um) agrimensor
por ele nomeados na r. sentença recorrida, é a mesma que foi impugnada
por DELFINO MACHADO DE ARAÚJO, quando da apresentação o Auto
de Demarcação da Fazenda Papuda requerida no ano de 1.926 pelos
sucessores de Josué da Costa Meirelles, cuja impugnação foi acolhida pelo
MM. Juiz Clovis Roberto Esselin da antiga Comarca de Santa Luzia-GO,
pelos arbitradores, pelo agrimensor e pelas partes demandantes, conforme
se lê à fls. 1.715/6vo - o trecho seguinte:

Fls. 1.715/6vo:

"Pelo confrontante Delfino Machado de Araújo foi dito que
contestava, digo, que na parte em que diz: "Córrego Matto
Grande, por este acima até um vallo, por este até uma
vertente do córrego da Taboca, pela vertente abaixo até
fazer barraa com a vertente principal, por esta acima até a
cabeceira onde tem um marco, etc, neste parte ficará assim:
"Córrego Matto Grande, por este acima até a sua última
cabeceira na chapada onde fincou um marco, deste em
rumo certo ao marco cravado na cabeceira do Taboca, a
mais alta, que fica entre a cabeceira do Matto Grande e o
Alto das Pedras e d'ahí em diante como vêm descritos os
limites atraz. Com esta proposta de ractificação concordaram
os demais interessados pelo que o Juiz determinou que nesta
parte ractifica fosse anotada na caderneta de campo e na
planta."

92 - Como dito o Auto de Demarcação da Fazenda Papuda, acima
mencionado, foi homologado por sentença pelo MM. Juiz de Direito da
antiga Comarca de Santa Luzia-GO, Dr. Clovis Roberto Esselin e que
transitou em julgado, em 13/12/1.926 e nele consta o excerto seguinte:

"Considerando que percorridas em sua totalidade as linhas
da demarcação, a dúvida que apareceu foi apresentada pelo
Cel. Delfino Machado de Araújo na parte referente ao
terreno que fica entre a Cabeceira do Matto Grande e
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Cabeceira da Taboca ficando finalmente resolvida sendo
feita as devidas alterações na caderneta de campo e na
planta juntos aos autos;( ..) Considerando, finalmente, tudo
que dos autos consta e nos termos da lei homologo a presente
demarcação da Fazenda Papuda, para produza os seus
effeitos jurídicos e legais ... (g.n)

93 - Esta sentença homologatória do Auto de Demarcação da
Fazenda Papuda assinado no dia 26.11.1.926 (fls. 1715-1718), apenas,
confirmou as divisas da Fazenda Papuda parte oriental ou Taboquinha que
foi vendida por José de Campos Meirelles a DELFINO MACHADO DE
ARAÚJO que a registrou estas terras na Transcrição n° 27, Livro 3-antigo,
fi. 28, feita em 31.05.1902, mantendo-se o réu Delfino Machado de Araújo

(' . na posse da área, cujo limite ficou assim definido:
~~.

"Córrego Matto Grande, por este acima até a sua última
cabeceira na chapada onde fincou um marco, deste em
rumo certo ao marco cravado na cabeceira do Taboca, a
mais alta, que fica entre a cabeceira do Matto Grande e o
Alto das Pedras e d'abí em diante como vêm descritos os
limites atraz."

94 - Vê-se que o trabalho de agnmensura realizado pelos
arbitradores e agrimensor do ano de 1926 mereceu do confrontante
DELFINO MACHADO DE ARAÚJO imediata impugnação da parte que
descreveu limites entre "a última cabeceira do Mato Grande na chapada"
e a mais alta cabeceira do Taboca, prevalecendo, neste trecho, os limites
descritos pelo impugnante.

95 - Ora, DELFINO MACHADO DE ARAÚJO (antecessor dos
Recorrentes) havia adquirido de José de Campos Meirelles, em 1902,
todas as terras, onde as águas vertem para o ribeirão Taboca, desde a
divisa com a Fazenda Paranoá (ao norte), até a 'última cabeceira do
Mato Grande na chapada" (ao sul). É só conferir a Transcrição n° 27:

"...vertente da Taboquinha e por esta acima, até sua mais alta
cabeceira e desta cabeceira à cabeceira do matogrande ...
abrangendo águas vertentes da Taboca."
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96 - Assim sendo, Delfino Machado de Araújo contestou a linha
divisória que cortava terras que eram suas desde 1902, fazendo transcrever,
no Auto de Demarcação, o mesmo trecho da divisa descrito na Escritura
de Divisão de 1900, e no Registro Imobiliário da Transcrição n° 27, feita
em 31.05.1902, ratificando-a, mais, com um marco colocado na "última
cabeceira do Mato Grande na chapada". É o que se demonstra na
confrontação dos dois textos abaixo descritos:

"...Córrego Matto grande, por este acima até a sua última
cabeceira na chamada onde fincou um marco ..."

"...Matto grande; pelo veio d'água deste acima, até sua última
cabeceira na chapada;..."

97 - É óbvio que somente a confirmação das divisas no mesmo
lugar em que foram fixadas em 1900, e confirmadas em 1902, e não em
qualquer outro lugar da chapada, manteriam Delfino Machado de
Araújo na posse e no domínio das terras que havia comprado e registrado,
em primeiro lugar, desde 1902.

98 - Note-se que o pedido inicial não trouxe em si, queixa de
esbulho e nem a sentença terminativa determinou que Delfino Machado de
Araújo restituísse aos herdeiros de Josué da Costa Meirelles um palmo de
terra sequer dentro dos limites e confrontações definidos na Escritura
Pública de Divisão e Limitação da Fazenda Papuda celebrada em
23.06.1900, cujo quinhão denominado Fazenda Papuda parte oriental ou
Taboquinha foi registrado na Transcrição imobiliária de n° 27 de
31/05/1902.

99- Como se vê, este registro imobiliário da Transcrição n° 27,
feita em 31.05.1902 tem preferência e prioridade sobre o título de domínio,
objeto da Transcrição nO30, do Livro 3-antigo, fi. 32, feita em nome de
JOSUÉ DA COSTA MEIRELLES em data de 11.07.1903, não podendo,
assim, o MM. Juiz de primeiro grau, sem o exame minucioso da
continuidade da cadeia dominial do imóvel rural denominado Fazenda
Taboquinha, na sentença recorrida determinar que o título aquisitivo do
Estado de Goiás, referente à Fazenda Papuda parte ocidental, tenha
precedência sobre o título de domínio dos Recorrentes, pois, neste caso,
restariam contrariados os artigos 186, 191, 195 e 252, da Lei n° 6015/73,
bem como o artigo 1245, 92°, do CCB e o artigo 5°, caput, incisos XXII e
XXXVI, da CF/88.

47

/'/

IJ
I l

~



(~
\

c

100- Nem se diga que ao título registrado na Transcrição nO 27,
feita em 31.05.1902, não opera seus efeitos contra o titular da Transcrição
n° 30, feito em 11.07.1903, porque na época em que foram feitos se
encontrava em vigor a Lei n° 1237, de 24.09.1864, cujo artigo 8° e seus
parágrafos dispõem expressamente, o seguinte:

"Art. 8° A transmissão entre vivos por títulos oneroso ou
gratuito dos bens susceptíveis de hypothecas (art. 2°, S10)
assim como a instituição de ônus reaes (art. 6°) não operão
seus effeitos a respeito de terceiros, senão pela transcripção
e desde a data della.

S 1° ( )
S 2° ( )
S 3° ( )

~ 4°. A transcrição não induz a prova do domínio que fica
salvo a quem for."

101 - Como se vê os princípios da continuidade e da prioridade do
registro imobiliário existem em nosso sistema jurídico, desde o advento da
Lei nO1.237, de 24 de setembro de 1.864 e por isso, o aplicador do direito,
ao examinar as questões intrincadas envolvendo a titularidade do domínio
das partes demandantes deve, antes de tudo, alçar-se ao altiplano dos
princípios, a fim de verificar em que sentido eles apontam. Nenhuma
interpretação será havida por jurídica e, portanto, por boa, se ela direta ou
indiretamente desconsiderar o princípio da anterioridade ou prioridade dos
registro imobiliário, assim como o fez o digno Juiz de primeiro grau que,
na r. sentença recorrida, deu ao Estado de Goiás um privilégio que fere de
morte todo o arcabouço jurídico que protege a propriedade imóvel e assim
fazendo violou, gravemente, o artigo 8°, S 4°, da Lei n° 1.237, de 24 de
setembro de 1864 e os artigos 186, 191, 195 e 252, da Lei n° 6015/73, bem
como o artigo 1245, S2°, do CCB e o artigo 5°, caput, incisos XXII e
XXXVI, da CF/88.

102 - Trata-se de um privilégio manifestamente ilegal, máxime
quando se sabe que os titulares de domínios que estão filiados na cadeia
dominial da Transcrição nO27, feita em 31.05.1902, não participaram da
assinatura da Escritura Pública de Desapropriação Amigável celebrada em
08.08.1956, apenas, entre os sucessores de Josué da Costa Meirelles e o
Estado de Goiás, que são os antecessores da TERRACAP.
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103 - Como se vê, ainda, que fosse possível ao il. Juiz 'a quo'
proferir sentença, encerrando a primeira fase do processo de demarcação nO
3.526/86, sem cumprir, rigorosamente, os comandos dos artigos 956 e 957,
parágrafo único do CPC, mesmo assim, aquele magistrado de primeiro grau
não poderia, jamais, determinar, na r. sentença recorrida, que a linha de
demarcação dos imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda
Taboquinha tenha que seguir aquele traçado que consta da. Escritura
Pública de Desapropriação celebrada em data de 08.08.1956 entre os
sucessores de Josué da Costa Meirelles e o Estado de Goiás, porque esta
equivocada determinação afronta, de maneira direta, o artigo 8°, 9 4°, da
Lei n° 1.237, de 24 de setembro de 1864 e os artigos 186, 191, 195 e 252,
da Lei n° 6015/73, bem como o artigo 1245, 92°, do CCB e o artigo 5°,
caput, incisos XXII e XXXVI, da CF/88.

104 - Por fim, dizem os Recorrentes que, no curso do processo
exibiram seus títulos dominiais, os quais se encontram vinculados na
Matrícula n° 13.474, do RI/2° Oficio-DF, feita em nome de IVAN ALVES
CORRÊA, esta por sua vez tem sua filiação com a cadeia dominial da
Transcrição nO27, feita em 31.05.1902 e na Transcrição n° 90, feita em
14.07.1893, perante o RI-Luziânia-GO, cuja posse deste imóvel está
garantida por sentença judicial transitada em julgado, conforme se vê da r.
sentença transitada em julgado proferida no Processo nO104/76, da 2a• Vara
da Fazenda Pública/DF (fls. 1821-1902 e por esta razão os títulos de
domínio dos Recorrentes, indiscutivelmente, têm preferência e prioridade
sobre o registro imobiliário da TERRACAP, que deriva do registro nO
21.406, n° de ordem, do Livro 3-R, fls. 124, do Cartório de Registro de
Imóveis de Planaltina-GO, (Docs. nOs 2,3,4 e 12), que se filia a cadeia
dominia1 da Transcrição n° 30, feita em nome de Josué da Costa
Meirelles, em data de 11.07.1903, do Cartório de Registro de Imóveis da
antiga Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia, Estado de Goiás.

105 - Assim, não existe a mínima possibilidade jurídica para que, na
demarcação dos imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda
Taboquinha seja adotado o traçado da linha indicada na r. sentença
recorrida, que por padecer de vício insanável, na parte em que encerrou a
primeira fase do processo de demarcação, sem observar os artigos 956 e
957, Parágrafo único do CPC, deverá ser declarada nula de pleno direito,
devendo os autos do processo retomarem à instância de origem, para que o//j
il. Juiz de primeiro grau observe e faça cumprir as regras cogentes do ;
processo de demarcação.
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106 - Diante do exposto, ALCIDES TOMAZ DE AQUINO
FILHO, BATOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO ANTONIO
CARVALHO BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA ATALAIA DE
BRASÍLIA, SILVIA AUGUSTA AVELAR e outros, representados pelo
advogado, Mário Gilberto de Oliveira (OAB-DF 4.785) requerem que a
colenda Turma Julgadora do ego TJDFT conheça e dê provimento ao
presente recurso de apelação cível, para cassar os efeitos da r. sentença
de fls. 3.370-3.415, declarando a sua nulidade, apenas, na parte em que
o MM. Juiz 'a quo', ilegalmente, ofendeu as regras dos artigos 956, 957
Parágrafo Único, ambos, do CPC e decidiu, equivocadamente,
encerrar a primeira fase do procedimento demarcatório do Processo nO
3.526/86 dos imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I
(TERRACAP) e Fazenda Taboquinha (Recorrentes), sem a prévia
realização da perícia técnica, que deverá ser elaborada por 01 (um)
agrimensor e 02 (dois) arbitradores, conforme assim determinam as regras
cogentes do processo de demarcação (Artigos 946-966, do CPC).

Assim decidindo estará a colenda Turma Julgado do ego
TJDFT aplicado o Direito e às partes distribuindo

JUSTIÇA.

Brasília-DF, 18 de julho de 2013

o GILBERTO DE OLIVEIRA-.
OAB-DF 4.7 -

CARLA DANIELLI S. DE
OAB-DF 25.371,
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