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... Poder Judiciário da União
.Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fúndiario do Distrito
Federal

Folha N°

. I

Processo.
. Ação
Req~erente
Requerido

: 3526/86
:DEMARCATORIA .
:TE,RRACAP
: ARTURMILHOMENNETO

Sentença'

j

1
.1 ".

A . COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE' BRASÍLIA:- : I

,TERRACAP, fez distribuir em 17/03/1986 Ação Demarcatória com Queixa. de
Esbulho em àesfavor de ARTUR MILHOMEN NETO e s/~ulher (inomínad~),
EDSON CARLOS . MENDONÇA . l)OS REIS, . EDUARDO CARVALHO.
ALENCAR e s/mulher JUSSARA CARVALHO NEPOMUCENOALE:NCAR,"
FREDERICO GUILHERME VANDERLEY'e s/mulherDALVA.SANT'ANNA'-
VANDELEY, . IRAN. PEREIRA VEIGA e s/mulher .(inominada), JOSÉ DE
OLIVEIRA MARINHO e s/mulher NANCY. SàARES .MARINHO, '.LUIZ',
EDUARDO.SANTOS LOUREIRO e s/mulher (inominada), ROBERTO CALIL .
.JABUR .. e . s/m~lhet (inonliIia~a), PANRURAL -PLANEJAMENtp' .. E
ADMINISTRAÇAO DENEGOCIOS RURAIS' LTDA., CALEDONIA
EMPRE:ENDIMENTOS '. . IMOBILIÁR'IOS . LTDA.,' PAINEI.RAS.
EMPREENDIMENTOS IMOBILXÁRIOS LTDA.,' IVANALVES CORRÊA,
AFONSO' AUGUSTO FILHO e s/mulher MATILDE ALEXANDRE'AUGÚSTO,
AFONSO CLEMENTE DE OLIVEIRA e s/mulher (inominada)~ ,ALBERTINA'.
DOS SANTOS e' s/niarido (inominado ),ALCIDES TOMAZ DEA't:)UINOFILHO
e s/mulher (inominada), ALEXANDRE AUGUSTO'FERNANPES FER~EIRA ....
FILAÇA e s/mulher (inominada), ALZIR NUNESGAY. e s/mulher (iIl:0minàda), ';
AMAURI PIAzZA DE SOUZA e .. s/mulher (inominada), ..•ARNALDO
NATIVIDADE FLEURY CURADO e' s/mulhe'r {inominC;lda),i3ARTO~OMEU .'.
DA SILVA FILHQ, BILAC VARGAS DALDASTAHY' e s/mulher (inominada),
CARLOS MAGNO DE SÁ e' s/inulher' (inomiIiada)~CARIVALDO
SPANGEMBERG CHAVES e s/mulher (inomin~da)~ CESAR AUGlJSTÓ' ..,
FERNANDES FERREIRA VILAÇAe s/mulher (inominada), nÁéIO VIEIRA e
s/mulher (inominada), . DALMO REBELLO" DA SILVEIRA e s/mulher
(inominada), "DANIEL MENDES CAPELLI,'DALTON EIFLER .NOGUEIRA e ..'
s/mulher (inomiJ,lada), DORALICE LINCOLN, DÉ GOMES CÁGNI,EDNA ...'
UMECO OHFUGI, EDUARDO PEREIRA DA COSTA . e' s/rrtulher .
(inominada), EMANUEL DIAS 'CARDOSO e s/mulher (inominada), EReIO
ALBERTO ZILLI,FERNANDO ANTONIO CARVALHO BALDIOTTf e ..
s/mulher (inominada),. FRANCISCO DE ASSIS CUNHA FERNANDES e .
s/mulher (inominada), GAETANO LO MANOCO e s/mulher (inominada)'-

I!1cluídona Pauta: 01/07/2013 1/46~,' . '.' . (:2-'
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"; -
GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE, GASTÃO LUIZ DE AND~ADELIMA.
e s/mulher (inominada), GLQBAL - BOMBAS E POÇOS LTDA., HODEÇY
FERREIRA PINHEIRO, IOCHITO WATANABE e s/mulher', (iriominada),
IRENE MONTEIRO DE SOUZA e s/marido ARELY ESTEVES DE SOUZA, ..'
IRENE PEREIRA. PAlVA DA SILVEIRA e' s/marido (inominado), JAIRO \ .
ATHA YDECA VALCANTE e s/mulher (inominada), JAIRO VOLLARDI..'

'J . . ' " .

BARROSO e s/mulher; (inominada), JAMIL DE SENA NUNES JUNIOR, ,
JAYME DA COSTA RIBEIRO, JAYME MARTINS FALCÃO e s/mulher
(inomim,lda), JESUS JACOMO MANZANe s/mulher (ino,minada),' JOEL
ABREU PASSOS ~,s/mulher (inominada), JOÃO- CARLOS MARTINS ,MAIA e
s/mu}her (inominadà), JOÃO ISAIAS PEREIRA e s!!llulh~r(inominada), J9SÉ '
DE ANCHIETA SOUZA e s/mulher (inominada), JOSÉ DERIBAM'AR LEITE

: . DE OLIVElRAe' s/mulher (inominada), JUSTO ANTONIO DOS SANTOS,e
s/mulher (inominada), LEONOR DO' LAGO; lEOPOLDINA CAVALCANTE'

. BARROS ,e' s/marido (inominado),. LIAMARA DE FÁTIMA MARQUES
,"'BONVINI e s/m~rido (inominado), LUCIA MARIA GONÇALVES MACEDO,

. / LÜCÍLIA LIMA SOARES, LÚCIO. ,RIBEIRO DA SILVA e. s/mulher
(inominada), LÚCIO SOARES PEREIRA' e s/mulher (inominada),' LUÍS
ANTONIO DEL.DUCA 'e s/mulher (ipominada), LVIZ CARLOS TANE~INl.,e
s/mulher (inominada), LUIZ HENRIQUE ABREU DE MORAES e s/mulher
(inominada), LUIZ HENRIQUE eRA VOPIZZO, LUIZ' RIBEIRO 'e s/mulher

",. . ,. . . , .," /'.

(inominada), MARCIO BAUM DE DOMENICO e! s/mulher (inomin;1dâ), " \
MARIA LUIZAMONTEIRq DE' MELO, MARIO IVAN ARAUJO RIBEIRO e
s/mulher (inoriúnada), MARL Y GONÇALVES, MENEZES PEREIRA DE LIMA,
OSÓRIO CAYRES.FILHO e s/mulher (inominada), PAULO WAGNER DA
'SILVA MACEDO, RAMACO HUMENO OHFUGI, REINALDO DA .CRUZ
COUTINHO e s/mulher, REJANE GONÇALVES GUIMARÃES, ROBERTO
ASSUMPçAo PIMENTA e s/mulher (inominada)" RUI' BRASILPEREIRK .
CARNEIRO es/mullwr (inominada), RONILDO ELEUTÉlUO GOMES, SÉRGIO'
SUSCHEL BERGAMASCHI e s/mulher (inominada), ,SOCIEDADE
'MAÇÔNICA ATALAIA DEBRASÍLIÁ, TALESFERREIRÀ VILAÇAe I

s/mulher' (inominada), '.TEREZA CRISTINA ,ROCHA, VICENTE DE PAULA
MENDES PELOSO e' s/mulher (inominada) e WALTER PANIZ e s/mulher
(inominada). . '. "

pisse que é detentora do domínio relát:tvamente ao imóvel
rural denominado Fazenda "Papuda", também conhecida como Fazenda "Santo',
Antonio" ou "Santo Antonio do Burity", "Retiro", "Cava de Baixo'; e "Cava dé', ....
Cima", onde está o imóvel cujas poligonáis são o alvo da demarcação~ .

, . A área total do imóvel primitivD é estimada em 3~040,i75
alqueires geométricos: Porém~ foi dividido em 1,900 em duas áreas distintas,



- -.- - --~~~~====~=='====.= .._==-- =._ ..~~"===~~====~~=='===-==='"'=

Poder Judiciário da União .
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios .
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiarib do Distrito
Federal .~

ficando a parte oriental com JOSÉ DA COSTA MEIRELLES e a oCidental com
seu irmão JOSUÉ DA COSTA MEIRELLES. , .

_ ,A parte ocidental, com aproximadamente.L957,475 alqueires
passou por diversos proprietários sucessores, até que veio ao domínio da autora em'
razão de desapropriação levada acabo pelo Estado de Goiás 'em faCe de DIOGO
MACHADO DE ARAÚJO, s/mulher e outros; AMÉRICO FlORENTINO
MEl RELES ,e outros; AMÉRICO DE JESUS MEIRELES e outros; e, A.J.)ELINA.
MEIRELLES~ I

: I

as seguintes:
As glebas desapropriadas totalizàm 1.957,475 alqueires, e são

. ,

1) 53,600 alqueires, havidos de DIOGO'MÁCHADO, DÉ
ARAÚJO confOrme escriturapública lavrada no 2° Ofício deSão Gabriel-GO em
29/12/1959 e registrada sob o pO 20.500, Livro- 3-Q, doRI de Pl~maltina~e Goiás-
GO (doc. fi. 40);

2) 252,875 alqueires, havidôs de AM~RIÇO DE JESUS
MEIRELLES e outros, por escritura. pública lavrada no 1° Ofício -de Notas' de
Luziânia-GOem 08/08/1956 e r~gistrada sob o nO9.501, Livro 3-1, fi. 182; do RI
de Luziânia~GO (doc. fi ..68); . j'..

3) 1.618,00 alqueires, havidos de AMÉRICO' fi'iORENTINO "
MEIRELLES e outro"s; por ésçritura, pública lavrada no 2° Ofício de -Notas de
Planaltina-GO em 10/02/1960 e' registrada sob o nO20.475, Livro/3~Q, fls. 284/86,
do RI,de Planaltimi-GO (doc. fls: 54/6); e, .,....., / '

4) 33,00 alqueires, havidos de ADELINA MEIRELLES pOJ
escritura pública lavrada no 2° Ofício de Notas de Plana1tina~GO em ~0/02/19(j0 e
registrada sob o nO29.745 Livro 3-Q, fls. 284/86; do RI de Planaltina-GO (doc. fls.
54/6). / '

Afirma que as têrras a que 'se reportaa demarcaçao "... é parte
maior do imóvel rural designado como fazenda "PAPUl)A ", e, por isso, as vezes
chamada "PAPUDA I" (a parte oriental seria a "Papuda lI") e é consti1Uidade
terras'planas, aráveis e cr;m excelentes aguarias, preStando-se para as 'mais
variadas atividades agropastoris. Está situada a SODESTEDOPLANO PILOTO
DE '8RASÍLIA, nas proximidadeS do 'Setor de Habitações Individuáis, Sul
(SHIISUL), confrontanclo-se com as fazendas "Santa 'Bárbara JJ, "Cava de Cima",
"Papuda IJ" (a parte orienta!), "TABOQUINHA" e- "Gama"." (fi. J 7). .

Sobre a demarcação propriamente, -'não' obstânte tratar-se de
perímetro bastante extenso, "... 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 parte setentrional e que -nesse pÓntoexato consta; _'.
diferenfemente, da descrição dos limites primitivos dessas pi'oprtedades." (fl.;17 -

'Grifei.) . .' .

Incluídüna Pauta: 01/07/2013 3/46
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1 A ênfase do relatório na reprodução da linha que se pretende ver (r)estabelecida justifica-se porque tal guiará
consideráveis esforços na solução da questão posta a julgamento, enquanto aspecto geográfico central da
demarcCl~ão. ' .

2 Em síntese, o objetivo de demarcatória é ~ de estabelecer a linha' de divisa entre Os imóveis Faze~daP~pu'da e
Fazenda Taboquinha, no trecho que vai da cabeceira' do Córrego Cangerana até a cabeceira do Córrego Mato
Grande, apenas.

Incluído na Pauta: 01/07/2013 4/46 .
Último andamento: 01/07/2013.- DETERMINADA PUBUCACAO NO DJE- PAUTA DO D
- 01072013 . . .
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provisórias em terras não demarcadas ou de rumos não aviventados. Está dentro
das divisas da propriedade da promovente e não SÓ, está se prestando por tornar
'!lais confusa essa questão de limites como também se presta a dar respaldo de ,
aparente legitúnidade ti negociatas de gananciosos 'especuladores que operam no ,
ramo imobiliário." (f1. 18)

" .
Com efeito, a demarcação dessa linha deverá se pautàrpelo

título originário de BRAIRMOREIRA, conforme já se transcreve,u a respectiva
descrição poligonàl (fl. 18) , ',' )

, Com fundamento no art. 951 do 'CPC' também formulou.
pedidó de'proteção possessória' diante de' esbulho peipetradopelos Reqdos~
ARTUR MILHOMEN 'NETO, EDSON CARLOS MENDONÇA DOS REIS e' '
EDUARDO CARVALHO ALENCAR, os quais Se valeram da falta de perfeito
delin~aIílento dos rumos divisórios a demarcar e, conio'se,fossempróprietários ou "
sucessores nas terras da Fazenda "Taboquinha", "... transpuseram os seus UmUes e
aderztraram às terras depropriêdade da Autora, na Fazenda' "PAPUDA", n,uma'
distância de mais ou menos dois (2i:kilôl1}etros, além.do ponto da confusão, e
venderam a terceirosfrações ideais de terras que, certamente têm, mas, nunca
onde estão 'plotando' os seus loteamentos designados por "VERTENTES DO
fUBElRÃO TABOCA ",' "PARQUE 'DAS' fAINElRAS~'; . "MIRANTE . DAS
PAINElRAS" e "JARDIM'DAS PAINElRAS" (fi. 19 - g. n.). ,

Diante da recusa dos' Rqdos. e os respectivos adquirentes em
promover a desobstrução do terreno da autora, configurou-se pdis, o esbulho.

Requereu então a cítação e,. ao final,' julgado procedente o
pedido para determinar que se faça a demarcação reclamada, condenand07seos
esbulhadores a restituírem à coisa à autora~ _ . , .

Atribuiu valor à Causa e juntou os documentos de fls. 24f8S.
Custas, fi. 89. . ;

Com a emenda de fls. 95/6 esclareceu, que os réus' ARTUR
MILHOMEN NETO, EDSON CARLOS 'MENDONÇA DOS REIS, EDUARDO
CARVALHO ALENCAR, FREDERICO GUILHERMEVANPERLEY,'(IRAN
PEREIRAVEÍGi},. JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ EDPARDO
LOUREIRO e ROBERTO CALIL JABUR são. confinantys e, nessa q!1alidade
deverão responder ao pedido. ,

" Em face das citações realizadas, IRENE MONTEIRO DE:.
"SOUZA e ARELY ESTEVES OE SOUZA apresentaram contestação às fls.

, J .'"

100/101, dizendo que não mais são proprietários, eis que já, alienaram o 'terreno que
a,dquiriram dePAINEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no locaI do '
CONDOMÍNIO MIRANTE DAS PAINEIRAS.", ' , '.

A. autora desistiu do pedido em " relação a ,ARNALDO
NATIVIDADE FLEURY CURADO, DANTON EIFLER NOGUEIRA, DALMO
REBELLO SILVEIRA, GASTÃO LUIS DE ANDRADE LIMA e, JAYME DA, .
Induído na Pauta: '01/07/2013 , 5/46 ' - '

, Último andamento: 01/07/2013 - DETERMINADAPUBUCACAONODJE - PAUTADO DIA
- 01072013 : ' .
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COSTA RIBÊIRO, eis .que foram," sucedidos pela réu
.EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

. À fl. 114 foram incluídos no pólo passivo CÉSAR
'. ACATAUASSU ALVES CORRÊA e s/mulher MARIA'RACBEL DOS SANTOS
THÉDIGA' e OSWÀLDO DAS CHAGAS ROSA. .' ',.

"nÁCIO VIEIRA aduziucontestação às'fls. 121/3, dizend6que,
'recebeu o terreno em pagamentô de honorários profissionais, porém ,transferi~ .à"' .
coisa a OTOGAMIS ANTONIQ AVELAR antes mesmo da ,distril;mição do pedidq. "
inicial, motivo pelo .qual deve ser excluído do processo, e assim foi decidido
conforme fl. 146. ' ., '

. 'LUIZ CARLOS TANEZINE respondeu conforme fls. 149/50,
dizendo que o seu imóvel. está em local diverso, na Fazenda: Taboquinha, motiv9 .
pelo qual deve ser excluído do feito. . , . '

'. JOÃO ISAIAS PEREIRA velo às fls. 155/7, dizendo que tem- ..
propriedade situada na Fazenda Taboquinha, qemodo qlle pelo' mesmo motivo '
deve ser excluído do proçesso., .' . ' . ,

.JOSÉ RÍBAMAR,LEITE DE'OLIVEIRA e s!mtllh~r ESTER_,
, LOPES RIBEIRO DE OLIVEIRA ç:lisseranique igualmente devem serexcluídos,'
,do processo, posto que o respectivo terreno está encravado dentro da' Faienda',
Taboquinha, de modo que não interage com o terreno da autora (fls. 164/6). ',' '

. A SOCIEDADE MAÇÔNICA "A:TALAIA'BRASÍLIA'~ veio
às fls. 172 e disse que somente poderia se pronunciar após ,os trabalhos de
dema~cação, aQ definir a linha demarcand~, se,àssim"isso produzir,'

.'interferência com orespectivo interesse. I

CARLOS MAGNO DE SÁ es/mulher'MOEMAPEREIRA
ROCHA DE ~Átambém pugnaram pela sua exclusão db prácesso,dizendo que.
suas terras estão dentro da Fazenda.Taboquinha (fls. 1'80/1). " ,.-

, A autorà não concordou com os referidos 'pedidos de
exclusões (fls. 188/9 - 205/6). .", ..

Nos -termos da ,petição de fls. 208/21$, "r i}INEI;RAS ,:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LTDA';, 'CALEDONIA
EMpREENDIMENTOS ,IMOBILIÁRIOS LTDA., GLOBAL BOMBAS E
Poços' LTDA., OTOGAMIS ANTONIO DE. ;AYELAR;. CÉSAR
ACATAUASSU ALVES CORREA e' s/múlher MARIA RACHEL DOS SANTOS
THÉDIGA,MARIA' CÂNDIDA ~CARDOSO e s/marido' EMANUEL DIAS'
CARDOSO, LUrS RIBEIRO .e' s/mulhér TEREZANIL VA .MONTEIRO
RIBEIRO, RUI BRASIL PEREIRA CARNEIRO e ~/mulherVERÔNICA S~LVA,

, PEREIRA, WALTERPÀNIZ e s/mulher ANA CELINA DE 'CARVALHO,
JAMIL DE' SENA NUNES JUNIOR, LEONORDO LAGO?' JOÃO CARLOS

, MARTINS MAIA e s/mulher DULCE DA COSTA LEITE MAlA, JOEL, DE
ABREUP ASSOS e s/mulher EMA DIREITO PASSOS,' MENEZES FERREIRA £'

. Íncluído na Pauta: 01/07/2013 '6/46 I .' . ", ,: ." , .

Último andamento: 0l/G1/20i3 - DETERMINADAPUBUCACAONO DJE - PAUTADO DIA
- .01072013 - .
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DE LIMA,MARCIO' BAUM DI, DOMENÍCO e s/mulher VILMA ,JSSADI '
DOMENICO,MARLY GONÇALVES, EDUARDO PEREIRA' COSTA e '
s/mulher MARIA ANGÉLICA CORRÊA E CASTRO COSTA, LUCÍiJALIMA', "
SOARES,;; JAyME MARTINS ,FALCÃO e 's/mulher ,'ANA'MARIA, '
VASCONCRLOS DAGNINO FALCÃO, LÚCIA MARIA, PEREIRA ARAÚJO" i
BEZERRA, FERNANPO ANTÔNIO CARVALHO-BALDIOTTI e s/mulher
LUCI 'MARIA SILVEIRA' BALDIOTTI, ,ALEXANDRE, AUGUSTO
FERNANDES FERREIRA VILAÇA e s/mulher RAQUEL, REGINA REIMAN
VILAÇA, MÁRIO IVAN ARAÚJO RIBEIRO, GABRIEL 'AlJGUSTQ 'DE'
ANDRADE, PAULO WAGNER DA SILVA' MACEDO;'CMUVALDO'
SPANGEMBERG 'CHAVES e s/mulher MARLENE PAPALÉO -CH{\VES,
CÉSAR AUGUSTO FERNANDES FERREIRA VILAÇA e s/mulher lt0BERTA '
,F AVILLA ,VAZ VILAÇA, LÚCIO SOARES PEREIRA e 's/mulherSELENE '
DUQUE ESMADA SOARES PEREIRA; TALESFERREIRA VILAÇA e
NELCY FERNANDES VILAÇA, LUCIA MARIA GONÇALVES MACEDO,
TEREZA 'CRISTINA ROCHA, ÉRCIO ALBERTO, ZILLI, JOÃO lSAIAS
PEREIRA e s/mulher ÂNTÔNIA DEUSIMAR DE FARIAS PEREIRA, IOCHIT()
,WATANABE e s/úmlher ANGELA DO CARMO ~ARDONIWATi\NAB~,'"
BILACVARGAS DALCASTANHY e' s/mulher DULCILEIDE GOMES DE
FREITAS DALCASTANHY,ALCIDES TÓMAS DE AQUINOFILHÓ ,e
, s/mulher REGINA MARIA O'REJLL Y TOMAZI)E AQUINO,àLGADE ASSIS

, . BRASIL e s/marido' FRANCISCO DE ASSIS CUNHA FA~ÚJNDES~' IvAN
ALVES CORRÊA, JAIRO ATAÍDE CAVALCANTE e s/mulheiMAR,ÍA
ANGÊLA DELGADO ÁTAÍDE CAVALCANTE apresentar~mcontestaçã()em,' ,
, peça única. ' '.

,Disseram q~e a,despeito do funda~ento\trazido com~, iniciãl, ,"
no sentido de que acerca referida era provisória, o Estado de Goiás adquiritie.
transferiu as terras' desapropriadas para a NOVACAP ,(antecessora;' da
TERRACAP), adotando tàl divisa em suas eSCriturás {doc. fls. 253/4), demqdo
que então reconhecia e aceitava tais divisas. Logo "~;.'não se concebe venha o
confinante conferir-:lhe, como quer a autora, alçance meramente provisório, pois', "
passan:z, a partir do registro, a compor o título de-aquisição." (fi . .212). Por isso;
"Não há confusão delimites ajustifiear a demarcatória quqndo os 'limites cons.tam',

, expressamente da escritura e registro. " (fi. 212).3, -

, 3 A certidão da transcrição nO20.744, do RI/Planaltina-GO, doc. fi. 253/4, assim descreve as linha~poligonaisque .,
interagem com aquelas pretendidas pela demarcação: "Começam na ponta do valo na cabec-eÍra do CÓrrego Mato '
Grande, daí,. por e.ste valo seguem até a cabeceira de uma' vertente de 'um, ribeirão~Taboça, I e descem, pelo veio
d'água dessa, até a sua barra no ribeirão; daí, pelo veio d'água desta, até a sua cabeceira, nas da esquerda; desta
cabeceira vão, e~ linha reta, ao ponto mais próximo da cerca de arame que liga a cabeceira do córrego Canjera~a
com o córrego Mato Grande. Deste último ponto, voltando à esquerda, segue pela cerca de arame mencionada até a '.
cabeceira do córrego Mato Grande abrangendo as águas vertentes do ribeirão Taboca, na ponta do valo eno ponto
de partida dos presentes limite,s." , " , i
Incluído !la Pauta: 01/07/2013 . 7/46 ,"'. ' " '\ "
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. Ademais, em outra demanda .possessótia resolvida por
sentença com trânsito ém julgado, já se reconheceu o direito dos réus, como ainda'
foi afastada a hipótese de esbulho alegada pela autora (fi. 212 e does: fls. 255/309. '...' '

Concluíram pela hipótese de:' improcedênCia. da pedido da'
inicial.

De sua. vez, ARTUR MILHOMEM- NETO e s/mulher .
MARIA GALIANA CR~SPÚvl MILHOMEM, LUIZ EDUARDO ,SANTOS
LOUREIRO e s/mulher SILVANA CRISPIM LOUREIRO, FREDERICO
GUILHERME WANDERLEY e s/mulher' DALVA SANT'ANNA
WANDERLEY, IRAN PEREIRA VEIGA e s/mulherDIONEY MARQUES' DE
CERQUEIRA VEIGA aduziram a respectiva contestação de fls., 315/20. ,

. Afirmam em preliminar a inépcia da' ipicial em razão de .
p~didos incompatíveis entre SI ~ demarcação e esbulho -,além de impossíveis, l?ein
como inadequação do'procedimento. .

. Ainda em' preliminar, apohtama ilegitimidade átiva,pois à.
autora. não tem o domínio em seu nome, A demarcação, somente compete ao "_
proprietário, nos termos do art 9'46 do CPC. ,. . ,. .

O pedido' se apresenta -juridicamente impossível, o que
importa carência' de ação, posto que a autora não preencheu os requisItos legais

.para o manejo dopleitQ espeCial demar~atóiio, na medida eI1i que nãó tem direitO
próprio para ser tutelado. . ".

Por fim, alegam prescrição aquisitiva,\eis que têm posse que, '.'
somada aos' antecessores, excede a 50 anos, ensejando a aquisição por usucapião.

. . No míÚito, vâlem~se das :Q1es~s razõeS d~contestação '.
expendidas por JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO, de quem se dizem sucessores. .'

, ' . ,A .contestaçãQ .de JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO e.
s/mulher NANCY SOARES MARINHO es~ájuntada às fls. 363/87., . .'

Também alegaram a inépcia da inicial em razão de"pe~idos<
incompatíveis entre si e por inadequaçãqformal do procedi,mento escolhido' para
conduzir a pretensão. .

Igualmente afirmam a ilegitimidade' ativa, porquanto a autora '
,não dispõe de título registrado que assim ateste a dominialidade necessárià "
enquanto requisito da demarcação. , .' ", . .,

Demais disso, o pedido é juridicamente impossível, eis que a
autora não está legitimada a defender 'dir~ito ,que não llÍe pertence. " .

Na derradeirà preliminar, sustentam que ocorreu a' prescrição
aquisitiva em seu favor. \.... \ , ,.'

No mérito, após descrição da cadeia dominial da Fazenda
. , ""'. . '\

. Papuda desde 1.857 - quando o imóvel pertenCia à primitiva proprietária ANA
ALVARES DA COSTA - disseram que em 1900' foi feita a divisão' d~ Fazenda.

Incluído na Pauta: 01/07/2013 8/46
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Mi?

Papuda, parte oriental e parte ocidental, quando ent~o foi estabelecida a divisa :tal
como transcreve à fl. 376.4" "

A parte oriental que cabia a JOSÉ' DE CAMPOS,
,MEIRELLES foi adquirida posteriormente- por DELFINÓMACHADQ 'DE
ARAÚJO (doc. fls. 390' e VO), " ... não mencionando qualquer linha dedivi~a que'
vá do Cangerana ao Mato Grande!" (fl. 377). : , ,

A parte ocidental,' po~ mOrte de JOSUÉ DACOSTÂ
MEIRELLES, passou aos seus sucessOres até que veio ao 'domínio do Estado de
Goiás, por força_de desapropriações, ,segundo informado com a inicial 'em suas fls .. ".
15 e 16.' .' .,

., Por isso, a demarcação que se p~etende nestesautosé. a
mesma que foi realizada entre os irmãos José e Josué MeirelIes em 1900; Mirniam
inclusive que DELFINO MACHADO DE ARAÚJO "... promoveu uma;-
demarcação na Comarca de Luziânia-Go, com os herdeiros' de Josué da Costa .
Me Írelles, exatamente para evitar, que eles} que estavam sendó desapropriados,
amigavelmente pelo Estado de. Goiás} adentrassem} via documentos} em' suas

, 5 '
terras." (fl. 377).. " ,_

Os documentos tomados como referências forarp.proçuzidos .
em. épocas distintas e, ':... de um ladp, o Estado de Goiás, ao' desapropriar} fol,
,criando limites, e, de Qutro, agora} a TERRACAP} de posse desses documentos~

I. pretende demarcar} não a partir dos limites, de' Delfino .Machado de ArauJo,'

4 "Que a dita linha' divisÓria partirá do sul da Fasenda = Papuda =, nas divisas desta com a Fasendaçlo = Re'tYro =,.
da quai o mesmo Josué da Costa Mf(irelles, écondomino com outros irinãos e sobrinhos, começando do mato == .
Quilombo =; por esse acima da sua confluencia com o cÓrrego = Cachoeirinl;ia = e subindo Quilombo acima pelo
veio d'água até sua cebeceira; partindo, depois desta, irá em rumo direito a cabeceira domato do = Açude = queé o
mais' próximo às casas da Fasenda Papuda; estando ahi,. descerá pela estrada real deifandoo mato do Açude à
esquerda; descera até as casas da mesma Fasenda; começando, em seguida da barrã dos' córregos ,.reunidos = Mato
Grande e Barreiro, no ribeirão da= Papuda=, subirá pelo veio d'agtia acima até a junção do dito==Barreiro com 0=
Mato Grande =; e pelo veio d'agua déste acima até a sua última cabeceira na chapada; ficando finalment~ ser;vindo
de divisa as suas duas cabeceiras da Taboca ao Sul, que fica0 entrf( a cabeceira do Mato Graride e o alt6das=Pedras
=." (sic - Divisão da Fazenda Papuda, entre José de Campos Meirelles e Josué da Costa Meirelles - Aoe. fl; 1.446) -

5 Deve-se considerar que a primitiva Fazentla PajJuda, com área estimada em 3.040,275 alqueires, foi objeto de
divisão consensual no ano de 1900 entre os irmãos Joséde Campos Meirelles e Josuéc;la Costa Meirelles (fls.'25/6).
Ao último, coube a parte ocidental da Fazenda Papuda, com área estimada em i.957,475 alqueires Essa área
posteriomíente foi passada aos seus herdeiros ou suceSsores: mOGO MACHADO DE ARAUJO (53,600 alqueires), ,
AMÉRICO DE JESUS MEIRELLES' (252,875alcllleires), AMÉRCIO FLORENTINO MEIRELLES (1:618,;00

'alqueires) e AbELINA MEIRELLES (33,000 alqueires). Em 1926, na ação de demarcação judicial e!TIque foi réu
, DELFINO MACHADO DE ARAUJO e diante de impugnação parCial por 'ele oferecida, sobreveio o auto de
demarcação de fls. 2.085/9, homologado por sentença cte 27/11/1.926 (fls. 2.097/100) e com trânsito em julgado em
13/12/1.926 (fi. 2.103), proferida pelo então juiz da Comarca de Santa Luzia (LuziâIiia~GO).,A desapropriação que'
interessa ao caso versado nestes autos, feita "ad corpus" para a formação do território do Distrito Federal; Somente
ocorreu em 08/08/1956 (fls. 40e yO,e 1.486/7-yO), relativamente a uma áreq ,em comum entre os expropriados, com
área estimada de 1.618,00 alqueires, que ao depois, sucessivamente, deram lugar às transcrições nO9.501 (fl. 1.4~8)
e 10.320 (fl.1.489) do Registro de Imóveis de Luziânia-GO e, em seguida, na Ml}trícula nO69859 do 2° Registro ,de
Imóveis do bistrito Federal (fl.1.490). A área primitiva estimada em 1.618 alqueires foi corrigida para 1.571,50 .
alqueires (ou 7.606,06,00 ha) já na dita escritura 'de 08/08/1956 e na Transcrição nO9.501(fl. 1.488); área que se
repetiu no termo de descerramento da Matrícula nO69859. • -
Incluído na Pauta: 01/07/2013 ,9/46 ,
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sucessor de/José ,de Campos Meirelles; mas a partir de Brair Moreira e outros:~'.
(fi. 378).

Su~tentqm que ria divisão da Fazenda Papuda, com 3.040,275
alqueires, 'coube a Josué da Costa Meirelles a parte ocidental avaÜada em 200$000 .
ea parte 'oriental a José de Campos' Meirelles avaliada em 500$000. Logo, não
poderia o primeiro"com a menor avaliação, receber a área maiOr com 1.957,475
'alqueires, restando ao último (com a avaliação maior) reéeber apenas o restante de .
1.082,80 alqueires. ' .

A parte oriental da Fazenda Pa.pud~ (qUe ao depois foi ..
adquirida por DELFINO MACHADO DE ARAUJO '...:-doc. fi. 390) era a 'parte
maIor.

o 'Sustentam que "... a "Fazenda Taboquinha "não é a parte
ori~ntal (sic) que saiu para José da CostaMeirelles (sic) e foi transferida a ,Delfino..
A Fazenda Taboquinha está contida, sim, na parte' oriental, que envoZve outras~.
'glebas, as quais, consequentemente, confrontam-se Com às ferras da' Fazenda
'.Papuda, parte 0s/dental, hoje de propriedade do Estad~ de Goiás ou União'
Federal (nunca Terracap)." (fi. 3(9). .'

. / ,E se .desp'r,ezada a demarcatóriarequerlda 'por Delfino:
Machado de Araújo contra os herdeiros pe Jos~é da Costa Meirelles, resultaráqué
a propriedade (Faz. P5ipuda) ainda se encontra em estado de_condomínio. .

Sustentam que suas terras não fazem.limitescom as terras,da.
autora, da União ou Estado de Goiás. Seus confinantes são' Volks Club,Assú,
Guimarães, Ivan Alves Correia e outros., "... por uma estrada (linha~conhecida) .
com a promovente."', 'sendo que [.,.] "Tal estrada sempre/oi havida por todos nà
região como divisa natural daFazendaTabo(tuinha ePapuda, mesmo que não se
àdmitaa existência do condomínio, como antes mencionado." (fi. 380).

Noutra abordagem, dizem que "... a divisa da parte oriental e
., . ocidental da Fazenda Papuda - que é o que na realidade está se prétendéndo fazer

- "tempor base vertente d 'águas e alto das pedras, q1Á:e~posteriormente, foram
materializados numa cerca de arame que saía da cabeceira do córrego Cangeraria
e ia até a cabeceira do Mato Grande. As~{m, a linha seria, nomíJ1,imo, esta cerca:
que acompanhava ,umaantiga estrada, não em reta, mas sempre pela vertente das'
águas." (fIs. 384/5 - Os grifos e o n-egrito são do ,original.) ,

. Logo, não há falar-se em esbulho, se a ocupação exercida
pelos réus está em conformidade com o respectivo títulodeprópriédade.

Pugnaram pela produção de prova pericial. '.
Citação editalícia de LUI~ 'EDUARDO SANTOS

LOUREIRO e s/mulher, AFONSO AYGUSTO' FILHO e s/mulher MATILDE
ALEXANDRE A~GUSTO, AFONSO CLEMENTE DE OLIVEIRA e s/mulher,
DORALICE LINCOLN, REINALDO DA CRUZ COUTINHO e s/mulhe"r,

Incluído naPauta: 01/07/2013 10/46
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A TERRACAP aduziu réplica (fls. 594/610), fEHmul(;lndo
"Incidênte de Falsidade !J1ateriale ideológica dos documentos que deram origem
ao título exibido pelos Réus, e; por via de conseqüência, do título em relerencià
adjudicado' às fls. 170v. do; autos, tendo como objeto' a matdcula~ nO~13474 e
respectivo registro anterior n° d;e ordem 7949 e Registro atual nO'7791, peleis

",razões adiante articuladas.',' (t1 605 - g. n.) ,... ' '
o Isto porque, na divisão amigáv'el da Fazenda Toboquinha

não consta a gleba denominada '''Vertentesdo. Ribeirão T~b()ca", hem
tampouco está contída dentro dos limites da transcrlçãó 7.949 do RI~uziânia-GO,
.livro 3-H'.' "Os limites 'da gleba denominada.' "VERTE1'!TES DO RlBEIRj.O
TABOCA" adquiridà por IVAN ALVES CORREA, de,acordo com a tran~r:rição.no
Cartório do 2° Oficio de Imóveis do Distrito Federal, nolivro'n03-J; sob ono de
'ordem 7791, estão encravados dentro da FazendaPapuda ou Sànto Antônio da
Papuda e' 'não 'caracteriza tran~plante ou deslocamento. -'de um imóvel, por,
equívoco, estandiJ nitida;mente manifestado a, construção fraudulenta' de liinites
inexistentes tomàndo por referência uma traJ-isériçdo esgotada, '.e o ,apossainento"
indevido sobre terras da Fazenda Papuda ou Santo Antônio daPapuda, de
propri,!dáde dá NOVACAP/TERRACAP, ..." (fls. 606/7- g. n.) .

'. Em outras palavra,s e segundo a TERRACAP, "Não existe a
. gleba com área de 160,00 hectares, denominatia' "VERTEN.RtES DO
RIBEIRÃO TABOCA ", objetá da, Carta de Adjudicação, doc. às fls .. 179v,
extraída dps Autos da Execução de Sentença movida por OTOGAMIS ANTONIO

.A VELAR contra IVAN ALVES CORREA, registrada no Cartório do 2° Oficio do
registro de Imóveis do Distrito Federal, no livro n° 2 de registro geral, sob: o n°
13474, resultante da fraude. " (fl. 607- g. n.) . .

Reafirma a TERRACAP que ~'A transcrição, nÓ 7.949; de ,
origem ela Fazenda Taboquinha, traz divisas certas e bem definlda~ por divisores .'.
naturais exceto na parte objeto da apreúmte(sic) ação aonde. aponta a Autora'a
confusão de limites, e foi demarcada' e dividida amigav.elme~te de acordo com a
escritura pública de divisão amigável, lavrada no 2° Oficio de Notas de Luziânia,
Incluído na Pauta: 01/07/2013 11/46 t1TJ
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. VICENTE DE PAULA MENDES PELOSO e s/mulher. e OSVALDO DAS
CHAGAS ROSA~ fls. 483/9.

MARIA. LUIZA 'MONTEIRO DE MELO, ROBERTO
ÁSSUMPÇÃOPIMENTAe' s/mulherCELINA MOUTELLA, PIMENTA.

. apresentaram contestação às :(Is.490/3; alinhando-se a entendimentos anteriores no
. sentido de se' tomar 'a cerca de' arame que liga o Córrego Cangeranaao Córrego '.
Mato Grand<:;,como critério de solução da lide. ' .

. . No mesmo sentido foram as contestações de DORALIÇE
LINCOLN, fls. 496/ e BARTHOLOMEU DA SILVA FILHO (fls. 501/3) ..

- .'. Primeiro quadro.,.r~suino das citações e'respostas dos réus, fls.
575/85 e $91/3.

'\
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em 12/02/1969, às fls. 128v à 138 do Livro n°.80; àsfls. 397/402 do,s autos, sem'
.nenhuma oposição. dos outorgantes e "(eciprocamente oUtorgados .BRAIJ!.
MOREIRA' e os demais compradores dessa Fazenda, ou .contestação ".da
NOVACAP.'! (fi. 607:""o negrito é do original).' .

Ail1da para descrever a fraude apontada, disse a TERRACAP
qu.e pela dita adjudicação (doc. f1 170v); "... IVAN AL VES, COf?REA e
OTOGAMIS ,ANTONIO DE AVELAR, promoveram" entre si uma 'penhora de
compadre ", isto é, penhora' combinadá' entre .credor e devedor fictíêios,i sobre
, dívida forjada, à fim de' dar aparência de 'origem legal de dorrlÍniode terras ..
:tn?xistentes, com transito 'emjulgado de se~tença executória." (fi. 60.8) ,

.' . Na alegada trama, em momento seguinte, ~'... , OTOGAMIS
ANTONIO A VELAR o exeqiJ.enteque adjudicóudé IVAN ALVES CORREA,. os ,160 ...
hectares .de terras inexistentes, .no' lugar . de,nominadó ('VERTENTES DO
RIBEIRÃO TABOCA ", po'steriormente alienou a CESAR, ACATUASSU ALVES
CORREA,filho doexec,utado IVANALVES CORREA, '158,00 dos 160,00 hectares.
adjudicados judicialmente e à partir daí criaram um conluio de Imobiliárias de .
nomes PANRURAL, CALEDÔNIA e PAINEIRAS e promoveram em terras'públicàs
as diversas alie~ações originárias do Registro atualn° 7791, às fls. 099, doLivro
n° 3-J, do Cartório do 2° Oficio do registro de ImóveIs' de Brasília.":" Df e~
máiricult:!-dosob o n° 13474, daqual ci.maioria dos.Réus adquiriram seus tít-ulosde'
domínio,forjadó na fraude.;' (Grifei- fi. 608) .' . .

, Em face do despacho defl. 611,a TERRACAPinforInou' as
fls~ 612/3 que o incidente de falsidade s.e re.fere aQStítulos que deram lugaraó
Registro de Ordem na 7.791 do 20 RI/DF, qlle foi repetidúnaMatricula nOL3,474
do mesmo serviço r~gistral," dE('modo que repercútem nos interesses jurídiços'
daqueles a quem os referidos registros deClaram proprietários, ou que tem direitos~
estribados nos mesmos registros. .

Logo,',o incidente é dirigido contra todos os réus, com exceção.
,de JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO, bem ainda daqueles qué já foram excluídos __
do proces,so: Arnaldo Natividade Fleury Curado, Dácio Vieira, Dalmo Rebello da '.
Silveira, Danton EifIer ijogueira, Gastão LuisdeAndrade Lima e Jayme da Costa

r Ribeiro (fi. 619), Eduardo Carvalho Alencar e Luiz Eduardo SantosLoure1ro {fl.
778), Ar(ur MilhoIIlen Neto e s/mulher e Frederico. Guilhenrie' Vangerley e
s/mulher (fls. 839/41f " .'. '. .'. .

Intimados os réus para responderem ao inciderit~ (fi. 620)~
sobrevieram as resposiasdefIs. 656/7, 674/8, 688/92, 696/8, 714/8, 721, 732/6,
740/1, 749/51,761/65, 766/9, 773/4, 797/809, 822/3, 830/2" 849/50',871/3, 963/70,
1.125/7; 1.257/8. '" '.. I '. ..

O 'Ministério Público, em face do' Incidente -de Falsidade,
oficiou conforme fls. 876/880 afirmando que OTOGAMIS ANTONIO AVELAR,

I IVAN ALVES CORREA, CÉSAR ACATUASSU ALVES CORRÊA e. as .rl1'

Incluído na Pauta: 01/07/2013 .' 12/46 . '.' . _ ((] .
Último andamento: 01/07/2013 - DETERMINADA PUBUCACAO NO DJE - PAUTf\DODr .

il~I~'j;i~MlllllinlnIllIllDIIIl.I.lillllmIIllIUIIIIIIIHIIIII.Hllllilllln.... . . . . ... / ..•



. Poder Judiciário da União
Tribunalde justiça dO Distrito Federal e Territórios
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbam e Fundiario do Distrito
Federal

empresas CALEDÔNIA, PAINEIRAS e PANRURAL são pessoas " .
. especializadas em retalhar e comercializar, ilegalmente, inúmeras glebas no
Distrito Federql." (fi. 877),: além de se associarem a' outros personagens,
inclusive a quem exercia funções notariais no DF e que terminaram por
experimentar .sanções administrativas disciplinares co~oconseqÜências' de .
. seus atos.

,e termo de
a este juízoredistribuição de

especializado.

. . .

Desse modo, havendo indícios de simulação na execução que
deu lugar à carta de adjudicação de que-fala o Incidente de Falsidade, para efeito
de concluiÍ pela falsidade, pugnou pela realização de perícia. '

.' , Consoante decisão de fl. 1.045 foi deferida a realização de
perícia e nomeada para ô encargo Jovelina Pereira M'arinho" Porém, con~orme fls.
1.302/3, ocorreu a ~ubstituição d,aquela por OSNI MORINISHI ROCHA, cuja
. proposta honorária. de 28/04/2008 (fls. 1.305/8) foi apresentada pelo valor de R$
198.900,00 e homologada conforme fl. 1.380.

o,depósito da verba pericial veio à fl. 1.411. .
Nos termos da r.. decisão de' fls .. 1.911/2

fl. 1.948/vo, de 04/02/2010, os . autos .vieram

A autora, no entanto,' formulou pedido' de ' desistênci~
conforme fls; 1.92317. Disseque em face .de o'utra perícia realizada nos autos n°
. 2006~O1.1.008100-6, em trâmite neste mesmo juízo especializado, revelou-se
que já foi julgada u~a outra Ação Demarcatória 'anteri~r,em 1.926; a qual
.transitou em julgado e assim' resolveu a questão posta a julgamerito nestes
autos. Segundo a autora, "... com o advento da Ação Demarcatória de 1926
concluiu-se que o1imite descrito na Transcrição n° 7.949, .do Cartório do Registro
de Imóveis deLuziânia-GO~ está em. desa~ordo com a Sentença que transitou em
julgado em 1926. Neste momento, a posi'ção técnica da Terracàp, frente a Ação
. 8.100-6, contradiz a proposta inicial da Ação 3.526/86." (fi. 1.926)
. E, em razao da desistência, ,postulou a restituição dos

honorários periciais depositados conforme fl. 1.4J:1. - ,.
. C01p os despachos de fls. 1.971 e 2.112/3 os réus foram

instados a 'dizer se tinham interesse no prosseguimento, resolvendQ:'se a.demanda
\. . no interesse deles,. desde' que dispostos a subministrar os meios necessários à.

continuidade da lide.
, . Disseram, então, que pretendiam ver a lide resolvida no

interesse del.es (fls. 1.9}9/80, 2.005/11 e 2.118/53).
o Ministério PÚ,blico, contrariamente -à fala. anterior na

qual realçava o desejo de ter participação nos autos, inclusive âté mesmo requereu
perícia (fi. 879 -item 1), veio às fls. 2.220/7 e disse que não inte'rviria na lide .

. Deferido o depósito dos honorários periciais para' o
prosseguimento do feito, doravante, no interesse dos réus (fls. 2.231/2) bem ainda
Incluído .na Pauta: 01/07/2013 13/ 46 ~
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O levantamento dos honorários depositados pela autora conforme fl. 1.411 (fi:
2.233) seguiram-se os depósitos de fls. 2.271, 2.282 e 2.284 e expedido o alvará de
levantamento defl. 2.276 em proveito' da autora.

Então, finalmente, sobreveio o Laudo Pericial'de 15/10/20~1, '.
de fls. 2.312/99, com os seus anexos e.documentos de fls:2.400/503. .• •.

. Dada oportunidade às partes para f~larem sobre o laudo (fls.
2.513 e 2.522/3) e, diante de iglpilgnações de fls. 2.524/54 e 2.791/821,0 perito foi
intimado a.prestar esclarecimentos (fl. 2.837). .' . "
, .' .' O Espólio. de BRAIR MOREIRi},' p~r seús herde,iros;
postulou ingresso no feito na qualidade' de assistente litisconsorcial, pois"; ...
exercia direito dominial e.posseSsória sobre parte da área que se encontra 'em
litígio, ..0" (£1.2.826). . .

. Os. esclarecimentos de peritovieramc6nforme. fls':2.844/62,
com odocurnento de fl. 2.863. . .
. .Registrou-se às fls. 2.864/6 a tramitação' d~ incidente de,
suspeição em 'apartado, relativamente ao perito Osni Morinishi Rocha.,a'utosno. ".
'2011.01.1.202909-6, mediante provocação levada a 'efeito p'elo patro'cínÍode'.,
ALCIDES TOMAZ DEAQUINO FILHO e outrós:

. Ta~bém registram os autos pedido de providências feito pelo' ,
.mesmo . patrocínio de ALCIDES TOMA?:, .. visando "::0 o .IMEDIATO .
CHAMAMENtO DO FEITO. A ORDEM, para que a. demarcação dá. Fazenda,
Papudae Fazenda Taboquinha sejàfeiia com estrita óbse.rvânéia das. disposjções
contidas nos artigos. 956 e 957, Parágrafo único do CPC ou, caso o !l.Magistrado
não defira a petição, então, nas tenfIos doarto 135, inciso V,,304,305,-312 i)13,'
todos do CPC: pedem que receba a presente ct?moEXCliçÃODE SUPE!Ç~ODO
EXMo SR. DOUTOR CARLOS DIVINO VIEIRA RODRjGUES, responsável pela
nomeaçãodos arbitradores." (sic - fi. 3.097"':'" g. ri.) Adiante verberaque a .
"exceção" se deve ao fato de o Excepto ser o "o .. responsâvel pela decisão de 'não.
nomear os 02 (dois) pc::ritos arbitradores nos autos do Proce$SO n° 3.525186,
conforme determinam.os artigos 956 e 957, Parágrafo único. do Código de ."
Processo Civil, :.." (£1. 3.108)" .

. Sobre o pedido de assistência JitiscOnsorcial de fls. 2$26/30, .
as partes foram intimadas a falar (fl. 3.095r (.

Diante da apresentação do: laudo pericial, o SI. perito pediu.o.'
levantamento .de seus honorários (fls. 3.170}1 e 3.205). '.' .. " .
. À fl. 3216 foi deferido o levantamento, pelo remanescente,

não havendo recurso (tl 3.235). í ... '

Por força da decisão de fl. 3.223 foi indeferi~o-o pedi90 de
assistência litisconsorcial de fls. 2.826/32, posto que não foiiegularizada a
re,spectiva representação processual do pretenso assistente.' E também l1ão .há .,
registros nos autos de recurso deduZido contra tal decisão. .'
Incluído na Pauta: 01/07/2013 14/46. .'
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Consoante trasladação de fls. 3.194/8, a argüição deE~ceção
do_perito foi 'rejeitada, mantendo~se a nomeação para os efeitosde Suspeição

legais.
A certidão defl. 3.200 dá conta que, contra a"refe~ida ~ecisão "

que rejeitou os argumentos da exceção,. foi deduzido recurs9 de Ag:r:.avode"
Instrumento nO 2012.00.2.021564~0 (Us. 3.226/30). Porém, não foi dado efeito
suspensivo aQdito Agravo. '

Vieram-me conclusos os autos, para sentença. / '
É ó relatóriO. -' ,

DECIDO.

,1- PrelimiQares: defesas indiretas

, ,

No entanto, ainda que existissem .divisascertas :ebem
estremadas ao tempo daquela escritura de desapropriaçãoamigávêl de 05/02/1960
celebrada entre o Estado de Goiás e BrairMoreira e outros, não se pode perder 'de' '
vista'que tais divisas, pela ação do tempo e pelas alterações antrópicas impbstasao
ambiente,' fadlme'nte se deterioram~ de 'modo que, apagadas ou, alt~ra4as-,.
fisicamente, na forma do art. 946 do CPC autoriza o interessado tabular a reclamar'
~ova 'demarcação daquilo que antes até mesmo fora demarcado, mas' que em "
virtude dos acontecimentos supervenientes justificam logicamente nova fixaçãq ou
restauração dos primitivos limites, aviventando-os se' já' apagados que foram
estabelecidos pela demarcação anterior. , , . .

A ação demarcatória pode, assim, ser repeJid'a quantaê vezes ' .
for necessário, até mesmo para recuperar-os, elenientos de divisão determinados
Incl~ído na Pauta: 01/07/2013 15/46 - , , ' ,;.rfJ
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, Sobre as questões aduzidas como preliminares - naturalmente
prejudiciais ao exame meritório -!é"imperioso que desde logo sejam resolvidas.., '

Sobre os réus que afirmam ter alienado os respectivos Imóveis'
ou ,quirihões:>servindo isto como fundamento para pedireni a e~clusão da lide~"
verifica.se que em face do disposto no art. 41 do CPC nenhuma razão se reconhece"
a eles, ,pois, "A alienação da éoisaou do direito litigioso,' a título'particulár; por
ato entre vivos, não altera a legitimidade daspartes. "Por isso, 'os alienantes/réus
que não foram excluídos dos limites subjetivos da lide por força de pedido da
autora ou por convenção das partes, mantêm-se vinculados ao .processo,eseu~,
sucessores/adquirentes também estarão àmercê do resultadO.do julgamento.

Quanto à alegação de fls. 212 no sentido 'de que a existência
, de cercas recOnhecidas pelos antecessores das partes afasta dissidênc~asqueassim , ""
, justificariam a demanda, {aI induz conCluir que, se fosse verd~deira' a' hipótes~ '
fática lançada, restaria ausente o interesse de agir para a autora reclamar a,
demarcação;
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pela coisa Julgad3;alcançada na demarcação anterior. A coisa julgada recaisobreós
elementos da ~stremação, não quanto ao direito de pedir nova d~Ína!cação" se as
circunstâncias novas a exigir.em.

, : Logo, inserido entre os denominados "direitos de vizinh.ança", ," '
,o direito de demarcar é exclusivo do pro'prietário, do' condôrp.ino ou do 'titular de '
direIto real inscrito (CC, art. 1.225), de modo que assim possa cOIlservar' a c6isa
sobre a qual recai o próprio direito real a preservaLÉ também um direito perpétuo,
é subjetivamente recorrente segundo a necessidade concret~ do momento do

, 'requerim~nto~ que se renova e" se revela útil sempre que for necessário afastar
inceitezas a respeito dos exatos' limites definidos pelas Iespecti\Ta~ )iithas '
poligonais e tapumes, para deixar claras e visíveis as divisas dentro das quais o
titular poderá exercer sobre a coisa imóvel'as prerrogativas,que'a lei lhe assegura. ',' '

, A relação de vizinhança é uma relação material e temporal
~o:ritÍnua. Exatamente porque 'não é uma. relação estáticél., sua. dinâmica , e,
continuidad~ favorecem cotidiaI).amente a possibilidade de ,desestabilização, sendo
que uma vez operada esta, se exigirá, continuamente" acertamentos subsequentese
episódiCo's,.tantos quantos forem necessários para apaziguar conflitos que sutjarIl a '",

o qualquer tempo em virtude de fatos novos. ' '
. ,Desse modo, a circunstância de haver acertamentos poligonais

convencionais ou judiciais anteriores a respeito das apartações ou estr~mas, tais "
somente servem como diretrizes aos ~certameritos ou de~arcações posteriores que
se fizérem necessárias ou úteis, jamais 'para impedi-las. , ' •

Porou'tras palavras,: o' direito de demarcar poderá s~r exercido ':
repetida e sucessivamente tantas vezes quantas se fizerem nec~ssárias ou úteis ao
requer~nte, segundo as circunstâncias do ,momento, sempre que os limites s/e
apresentarem duvjdosos, inexatos, controvertidos ou conflituosos. '

Daí porque, decorridos mais de '50 anos d~ lavratura 'da
escritura de desapropriação amigável feita em favor do Estado de Goiás,. sobretudo,
em razão da notória ~xpansão urbana- desordenada e informal- que recobriu a
região do imóvel, demarcando, a pressão constante gerada por vigorosos: e; , '
valiosÍssimQs interesses'econômicosébm aptidão para produzitdeslocamento de
linhas divisórias.fixadas na então- d~marcação 'de 1.926, não pende li menor dúvipa, ,
a respeito da necessidade, utilidade e cons~qüente direito', das' partes (ou
interessados tabulares) de promover a nova estremação de quecuidamóspres~,ntes
autos. Somente assim a providência trará certezas jurídicas, atuais, em proveito do
reordenaIIíento urbano e dos direitos subjetivos imobiliários ql1eafloram na região,
até mesmo numa dimensão coletiva a indicar a elevada 'importância do conflito
destes autos ao consúmirmais de 27 anos de tramItação,' ainda sem solução '
definitiva. ' ,.

Não há, pois, como reconhecer falta de 'interesse 'de agir,
.como uma das condições de acess'o ao serviço jurisdicional monopolizado pelo:
Incluído na Pauta: 01/07/2013 16/46 '
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.Estado. O interesse de agir está identificado ,na trilogia das condiçàe:/daação!
necessidade, utilidade e adequação do rito. ,

No caso presente, a necessidade decorre, do simples fato de ..'
.que, em face do' princípio da vedação 'ao exercício arbitráriodasprópriãs" razões,' ....
não poderia a autora (ou os réus no, respectivo interesse) obte!em por'forçapióprÚl,'
.e legítima o bem da vida que está enc~rtado no objeto da lide; de modo que pa,.ra
alcançarem o intento, .era ,necessário que" buscassem à tutela jurisqicioIlal do
Estado. ' " , , ,',

. A 'utilidade doprovimehto' judicial é ainda' mais"evidentena'
medida em que-,_umavez resolvida à pretensão, tal impórtará ,algum.àcréséimo'ou

'.vantagem ao intereSse jurídico respectivo, que as partes querem tutelar.
Por fim, a adequação também se mostrapiesente. Segundo ó

método. das exclusões.~'já na primeira consulta aos procedimentos processuaIs'
possíveis se vê que assiste razões à autora,' pois, ,é o' rito.especiaL daJ\çãél
Demarcatória prevista. em' Id(CPC, arts .. 946'e segs.), como sendo~.aquele .
apropriado para alcançar arealização do seuiIitéresse individual, ..~..

,Com efeito, não há como reconhecer a hipótese de tarêncÍé,lde
ação por falta de interesse jurídico de agir: '. ...•.. ' .," ". . . :, '. ';

. " No que tinge à alega,ção de i~epCia dá inicial,' por suposta
,cumulação indevida de pedidós tido por incompatíveis (fls~315/20 e 36~/87-
cumulação dê pedido demarcatório com Q 'de esbulho )"somente o' desavIsopoderia .
dar lugar a tal. argüição. Afinal, nos termos do art.' 951 do CPC, à curÍltllação
~eferida está ali expressamente prevista, como possibilidade lega(

Também não vinga 'a.alegada i~épcia~ .
. Melhor sorte não ".acolhe a. argüIção dê carência por ".•'

impossibilidade jurídica do pedido. '. '. '." .
. Afinal, a impossibilidade jurídica ..de que 'se.' fala ..'~. ao ..

apresentar-se como uma das condições daaçãd - sómente é aquela que s.e.J;.eferea.
uma pretensão expressamentevedada,-qlle vá de ençon,tro frontal a algum princípio
basilar no qual se assenta' o p~óprio orden~mento jurídico.:' O •juizO .. 'de' .

• .., I .~. . "',_ -/-, ,/ .' . ,:'

impossibilidade deve seI exercidnem, tese,. apenas, pois, eJjl setràtandode
impossibilidade concreta, o respectivo exame sé desloca do juízo prefaciàld~
admissibilidadê formal da pretensão (condições da'ação) para oâínbitodo mérito
da própria 'causa, neste último. desafiando conclusão de 'procedência .•ou
improcedência da pretensão; segúndo as prescrições abstratasdaleino instariteeni
quetránsmudam' para a regulaçao do caso' concr~to,' ou em . razão go acervO
probatório naquilo que a lei distribui o ônus da prova en.tre autor e réu.' .

A demarcação com queixa de esbulho não constitui hipótese
que'~ em tese - seja proibid"a ou impossível. Ao.coritrário é.logicamen.te possível e', .
expressamente permitida, t,!nto que mereceu regramento procediIIl:entalnoSarts:
946 e segs., especialmente ao prever a cumulação de pedidos, ait. 951 do CPC; /13
Incluído na Pauta: 01/07/2013 ,17/46 ' . ~
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Sem o menor fundamento, portanto, a referida preliminar ..
Afirmam, ainda, a hipótes'e de ilegitimidade ativa porquanto á'

autora não dispõe de.título registrado que ateste a sVâ dqm~IÍiali~ade.. '.' .. ; .
dra, se não era apenas para' criarembaraços';torPJ,ais inyteis, "

bastava que se :examinassem o teor das certidões de fls., 65/67-v°,' 68 e vO,6ge-vo"
do Registro de Imóveis de Planaltina de Goiás; que' assi~ já se constataria que 'a
preliminar não tem a menor pertinên.cia. Releva-se, contudo, Q. desaviso .'dq'

I argüição em face .do elevado número de documentos (por ~ezes enfadonhamente
.repetidos ) que instruem o's autos nOsseus atuais 18 volumes ,e3~235 páginas, o que,.
certamente contribuiU para que os ré,us não se inteirassem do título de propriedade '.
da autora, ou simplesmente não os lessem. Ademais, a considerár o rigor extremo. "
. de tomar por propriétári~ somente o Estaqo de Goiás em face da aquisição feita-
pela escritura a que se refere'.a certidão de fls. 65/67-vo, olvNando-sô ,.das.'
posteriores sucessões operadas nos termos da certidão da Transcrição nO,9501 (fl ...
. 68.e VO)e da Transcrição nO10.320 (fl.69 e VO),ver-se-áque a cadeia sUcessória'
.i finalmente chegou â TERMCAP por ocasião da abertura da Matricula'no 69.859
:~do 2° Registro de Imóveis do Distrito Federal (doc. fI. 2442/4-vO). . .. ...

. I • ". . Por fim,' alega-se em preliminar questão . prejudicial ;(lQ.

afirmarem aprescrição aquisitiva em favor dosréusfque Sft opõenràdeIllarcaç~ó.i
. Certamente que efeitos de prescrição aquisitiv'a têm forte -e

real aplicação na solução. ~as questõ~s' suscitadas~ em procedlmeIliosd~
demarcação de terras. Ao discorrer sobre os efeitos da usucapião sobre os .limites .
na ação demarcatória, assim professa a doutrina: . , ' ..

, "O usucapião servé portanto para a aquisição do domínio de um imóvel em :
sua integralidade. E serve, também, para firmár domínió apenas sobre porções limítrô(es deprédios "
diversos. Serve até parâ extinguir comunhão, quando, por exemplo, um cQnd,ômino se,assen?liira de .
parte certa do imóvel comum é age, como ânimo cf}ntrtírio à indivisão; durante tempo suficiente '
para a prescrição aqu,isitiva extraordintíriá. (Grifei.)6. .: <; .... , ". .

. . '. .,

No entanto, não há como reconhecer prescrição no momento
atual, ao menos enquanto não se promover a estremação.~Afinal" sem ela; não'
haverá como concluir seque'! que se trate ae terras públicas ou particlllares,
sabendo~se que nos termos do art. 183, ~ 3° da é.Federal/a8, aste:rras públicas não
são passíveis de aquisição por' usucapião~ nem outrã a situação no regirne
,constitucional anterior. 7, Com efeito, somente após a. separação 'das' ter~as

. . .'

públicas das terras particulares é que se pod,erá cogitar da usúcapi~oSo~re~as '
últimas, Seassim se reconhecer. . . .

\
6 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Terras Particulares. D~-"'arcação. Divisão. Tapu"!es. São Paulo: 2009.
Saraiva, pp. 28-29. . . . . .

7 Dispóe a SqmuJa 340 do STF: "Desde a vigência do Có~jgo Civil: os bens ,dOl~inicais, como ps demais bens
públicos, não podem ser adquiridos por usucapião". ' .

Incluído na Pauta: 01/07/2013 18/46
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A doutrina e. jurisprudência têm 'emitido diversos
pronunciamentos no sentido de que também não há falar-se nem :rn,esmoem posse'
sobre terrenos' públicos, senão mera detenção ou tolerância,. áspectos que então.-
desafiam a precariedade absoluta dessa mesma ocupaçãà,afastando~sede vez a .
possibilidade da incidêncül da prescrição aquisitiva. A alegação dep'rescrição," .~
assim, é utilizada' como mero eséudo pelos que a argúem, sem nemmesnio definir .
antecipéldamentequal a natureza jurídica dessas terras, .sepúblicas ou particn,lares.'

Logo, nãó há como reconhecer'a prevalência de quaisquer das
preliminares. suscitadas. . _

Quanto a alegação de fi. 3.108, como quem quer constranger.
ou dirigir a atividade jurisdicional por' meio de inusitado. modo de •.antecipar
s~speição do juiz, como se assim pudesse determinar rumos' que O magistrado '.
devesse seguir quase que cOJnpulsoriamente, nenhuma~azão assis.teaparte: ....•.... "/ .

.' Isso. porque, embora o art.956 doCPC.prQclame a .
nêcessidade de se nomear 02 (dois) peritos arbitradores e 01 (um) agrirríensor''..~. ',;.
para levantarem o traçado da linha demarcarida.", olvida apart~ de que; nps
termos da decisão 'de fl~ 1.045, a perícia ali determinada o foi para fim diyerso .

, da,quele a que ser 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 art. 392, caput do CPC, determino a J;ealização da provaperidaliíos
termos e para osjins pretendidos pela autora (fls. 594/609) e pelo Ministerio
Puh/icfJ(fls. 875/879)" (Grifei.) . . . I., . .... '.

Isso torna claro que a parte, ao buscar imisqIir-se. na direção
do processo, ignorou de cheio os fins aos quais se destinava a perícia. .

. Noutra' direção, não é cedo observar que as pr~scriçôes
.normativas ao regular o rito especial da Ação D~marcatória, se não chegam a. s,er
lacunosas, são por demais . abertas~ proporcionalmente .invers'as.à eno.rme
complexidáde de que se reve-ste a prática processuaL Por isso, sempre haverá
espaço para a hermenêutica, sobretudo para a integridade 'do direito por meio da.

. aplicação de regras gerai,s de processo e.até me'smo as regras de experiênCia

. comum do juiz, tal como assim admite o art. 335 do CPC8 ao lidarcOIIl. a produção
probatória.

Portanto, nesses,c1aros ou complacentes preceitosprocessuqis
da Ação de' Demarcação e Divisão de Terras (melhor diríamos procedimento
demarcatório ou procedimento divisório, já qlJe "ação" é o mero ,direito púbUco e
subjetivo que se exerce contra o Estado), há enbJnie espaço para a atuação dos,
personagens do processo - notadamente o juiz - aplicando soluções práticas não, ..
previstas nas minudências, normativas, emb,ora compreendidasem'seusprincípios

8 Em falta de normas jurídicas partic~lares, o juiz aplicará as regras de. experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, réssalv:ado quanto a esta, o .
exame periciaL (CPC, art. 335). / . ". ", '. " Ç7.
Incluído na Pauta: 01/07/2013' 19/46 "
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gerais, inclusive com a aplicação de regras de experiência comum, além de
subsídios doutrinários. ". . .

Não sem razão que se espera da doutrina e da jurisprudência a
colmatação de certos vazi,os normativds deixados pelo sistema .~eregras. TO'nie:-se,.
pois, o.escólio de The9doro Júnior,. in verbis: ."

"Característica do procedimento divisório: suas duas fases.
O juízo. divisório reclama, nos sistema de nossa legislação processual, un,

procedimento complexo. no qua/se discute o direito de dividir ou demarcar e também se realizam as
operações técnicas e materiais que tornam efetivas a diviSão da coisa comum e o tràçado objetivo
das linhás de demarcação. . . . .. .

Daí a divisão doprocedimento em duasfases ou estágios:; .
. 1) a prImeira fase éo loca/adequado à soiuçãàdasquestões pettinentesaos

pressupostos processuais e condições da ação, bem como àprocedência ou no do pedido. Nela é que
se agitam as questões "tendentes a obstar a divisão ou a demarcação."'. . '. '.

. 2) a segunda fase consiste na realizacão práti~a dos trabalhos de divisão 011
demarcacão, os'quais, como. é lógico,'pressupõem a procedência do pedido, ..na primei~a jase. Isto.
quer dizer que somente depois de desembaraçado o juízo das' questões prelimbíaies e após
reconhecida, de forma concreta, a existência do direito de promover à divIsão'o"udemaréaçãó, e que'
se passam a executa" os trabalhos de . campo destinados ti separação. dos' .quinhões .'ou ao'
.estabelecimento da linh~ que. no sol~, limitará as propriedades',9 (Grifei.) .. .... '.

E 'passando ao largo do '~eferido apontamentDdoutrinário, a
questão versada nos presentes autos ainda c agasalha Outra fase não cogitada no
corpo do procedimento especial em testilha, senão .na combinação das.
possibilidades de preenchimento do vazio normativo. ou diante daprevisãn
genérica em que se dá o incidente de falsidade referido nos arts. 390:-395 dbCPC; .
se assim tomado como fase dé natureza meramente incidental.. '; ' ..

. Não se está a negar que o procediment~ destes autos sofreu
algum atropelo por inobservância de suas fases. Porém, nada há tão :grav(que se
submeta ao regime peremptório das nulidades cóminadàs, já que'asimph~s' .
inv.ersão de fases procedimentais pregadas pela doutrina não tem força 'suficiehte
para conduzir à nulidade do processo ou de seuS'atoS. ..

A hipótese, assim, conduz-nos ªo tratamento das nulidades' no
plano doprinCípio do aproveitamento dos atos processuaís segundo oprincpio da
instrumentalidade dafarma.lO', . .' .'. . ..' '.' ..... . "

Cer:tanienteque, há excessos ou descaininhosamaculara
perícia realizada. Já de partida, torrümdo em consiCleraçãoque a prova pericial foi .....
deferida tão' 'somente para subsidiar a decisão. a respeito do' incidente de '.
.falsidade, .mas, "ao depois, descarrilou 'para o lado da solução da questão'
demarcatória propriamente. Somente que os re,spectiv'os excessos ou desviam que
não condigam com a questão a ser dirimida é que \haverão de ser postos' fara',do'
conjunto de subsídios de instrução inerentes à própria decisão no seuâípbito
restrito, ao resolver o incidente e outras questões paralelas, como as que digam

9 Theodoro Júnior, Humberto. Ob. cit., p, 119,
10 Quando a lei prescrever determinàda formà, sem cominação de nulidade, o juiz cOnsiderará ,válido o ato se,_
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. (CPC, art. 24-4) .
Incluído na Pauta: 01/07/2013' 20/46 .
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respeito ao saneamento do processo: MinaI, nO tocanteaqsaneamento,.cOfil o
régime da Lei nO 10.444/2002, este deixou 'de existir na, forma concentrada tal
como assim ,determinava a antiga redução ,do art.' 331 do CPC, põden~o,o juiz .
promoyê-Ia a, todo tempo e, em situaçÕes mais restritas,' atémesm9 após. a

' ( , " ' ... .sentença. . . , . .
Logo, para esses efeitos,' a perícia <é ciocumentosa' ela,

acostados, fls. 2.312/511, e os seus esclareciI1)entose documentós complêment~lf~s
de fls. 2.844/63, .',contêm, valiosos element'ús de instruçãoqriebem, servem;
indispensavelmente, à' decisão que, s~passa Ilesteato "e como adia.ntese yerá?'
motivo pelo qual não se compreende a postura beligerante com a qual se postul,O~
o chamamento do feito à ordem "... para que' a demarcação dos imóveis rurais
denominados Fazenda Papuda e Fazenda Táboqitinha s?Jafeitacoin ~estrita'
observância das disposições contidas nos artigos 956 e 957, Parágrafo "-únicodo
CPC, dev~hdo esse r. Juízo nomear, imediatamente, 02 (dois) arbitradores e'OI

. (um) agrimensor, para ,lewintarem o traçado da linha. d"emarcandados' imóveis,
objeto da lide;" (fi. 3.108, item 31, alínea "a") , ,.

A impaciência ou. mero espírito de 'litigiosid?de éo mesnio
que, não oQstante as prerrogativas da judicatura, procura intimidar o juízo ao dizer
que seo pedidO' não for acolhido, "... aos Req~eridos,não restàrá alternativa,.
senão argüir, desde logo, a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO doMM-Juiz, ..." '(fl,~
3.108.) , ' " '.. ' . " .. !'. '. , , .I'

Parecé mais valioso, nesse episódio, que' se aproveite o queó '
ttabé,liho pericial pode oferecer .de útil e válido, apenas decotartdà"' seus. possíveiS
excessos, tudo como manda a' racionalidade processual que em', qualquer
circunstância primará pelo aproveitámento dos atos,_ e não pelo desprezo
potestativo daqueles produzidos 'com alguma d~s(lrmoniacom o mode'o juríqico
padrão. ' .' I'

Nesse diapasão, ..vale observar qu~; mesmo na' hipótese de'}
incidência do 'art. 95.6 do CPC, ao exigü a nomeação de 02 arbitradorês_ e OI,
. agrimensor, e restando preterida a forma, não cuidou'a lei de estabélecerhipótesé .
de nulidade cominada; Vále dizer, se nãó é a hipótese de nulidade coIÍlinada, incide, ,
a regra geral do art. 244 do CPC, para quem nãose dará CJualquêrn:ulidadeS~in que-
prevaleça prejuízo insanável às partes ouaóprocedimento.

. Aí reside o éxageroouo desaviso com o qual se "exigiu" o .,.
: chamamen,to .do/eito à ordem e, não sendo ouvido O' reêIame, a tenta.t~vade'
constranger o magistrado alegando a suspeição somente porque o juiz' nãd se' c~rva . .
ao interesse particular do respectivo patrocínio. ' .. . ,

Some-se a isso que o "trabalho pericial da demarcação
propriamente, em face da exigência legal quanto aos 02' arbitradores e 01 ..
agrimensor (CPC, art. 956), tem sentido quando se trate de situaçãO' na qu~los.
peritos recebam o processo já com a definição das diretrizes judiciais .qu,e
Incluído na Pauta: 01/07/2013 21/46 " ' '
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orientarão a deniarcação,i. é, a estremação, para que então assinalem no solo'os .
limites entre confinantes, ou aviventem aqueles si11ais ou limites já apagados (ÇPC,_,
.art. 946, I) 'ou, nas indefinições das linhas poligonais, propçmhalll a r~spectiva
..localização,por critério de arbitramento, cumprindo ao agri~ensor a elaboração das
plantas de configuração' e localização, memoriais descritivos, anotações '.eQ.1
caderneta de campo,' enfim os registros, gerais da proposta de arbitrámentoou .
divisão. . . ..

No caso vertente, se toma 'epl.consideração que. havia uma
- , primitiva linha demarcatória, estabelecida com a divisão amigável celebrada entre
José de Campos Meirelles e Josué da Costa. Meireles no distante ano de 1.900.
Posteriormente, foi estabdecidaoutni linha ..divisória, .resliltante ..de uma
demarcação judicial d.e 1:926,{docs. fls. '1.500/733) que, todavia, não foi levada ao '
-Registro, de Imóveis para e~eito de publicidade, ~om eficáciàerga' orrmes: .Ênfim~
ainda foi outra a linha poligonal adotada na desapropriâção feita pelo E~tadQ de
G;oiás em 08/08/1956,.além das linhas declaradas ou ajustadas'em diveisosoutros ,
. negócios subsequentes, sem que toíllassem, no pontodadiscórdia,lla(s)linha(s} , '
poligonal (is) respaldad~(s)em preceitos de direito' que' tornassem çerta~.as
referências por elas adotadas. ' .. ,. .

Com isso, há uma pluralidade de linhas poligonaÍs' para o
. trecho demarcando, umas até parecidas, mas, ond~ por detrás de uma "pe'qu.ena" .,
diferença,. aparel).tementemínima, subjazem interesses p~trímbniais de' grànde
valor econômico:. ' ,

..éom'o se vê, cabi~ então,' antes :'de se realizár a' perícia:com
propósitos demarcatórios propriamente, resolvera incidente de fâlsídadee, ao
depois, definir qual(is) a(s) linha(s) poligonal(is)haveda(m) de preval~cer,de
modo que então, com,essa definição estabelecida; pudessem. obrar os arbitradores
nas 'situações de dúvida~'cabendo~ ao agrimensor consubstanciar o:trabalhd de .
mapeamento que lhe é próprio. ' I •

Os autos, quando vieram a este juízo especíalizado, já trazJarn '
esses aspectos acidentais ou circunstanciais não resolvidos, ou 'at~rllesmo'
cogitados. 'Mas é com eles que o pr()cesso ainda se desenvolve na lihha do seu,: ..
aproveitamento máximo, e será com eles que haverá de' prosseguir até 'solução
definitiva. E 'os estorvos convenientes não servirão para emperrar ainda mais>a
solução da lide, que por si mesma, já se mostra suficientementecomplexa~

J Em~íntese, a observância ao dísposto no a'rt. 956 do CPC, ..
, se dará a 'tempo e modo, t,alcomo assim as ch-cunstânciasexigireni, nãQ havendo
o que ser chamado à ordem. É necessário, ria direção dostumos do processõ, o.
pulso firme, que dê um basta a esses artifíciQs que não vieram para inipul;;ionar o

• ! \ .

11Á de~~rcaç.ão diScu.tida ne~.t~sautos é.apenas ~arci~l, relativament:àsdivis~s da Faz.,enda pap..uda com a Fazend~..., '.tI.. ,
Taboqmnha, no trecho que vaI da cabeceua do Corrego Mato Grande a CabeceIra do Corrego Cagerana. . ',.,
Incluído na Pauta: 01/07/2013 - 22/46'. .'. '; .'
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processo, lembrando por fim que não será a parte que haverá de "decidir" pelo
juízo o "quando". e o "quê" (fI. 3.107), até pqrque. ao longo desses 27 anos de ....,
tramitação o processo sequer cheg(m ao exame da 2a instância. Não há, 'pois,
deféito insanável que macule irremediavelmente, o procedimento, ou os atos do ,

,processo, que conduzam do retrocesso da marcha processl;lal..' ,
.' Corrio já se disse, a perícia tinha por firri fornecer subsídios

para a sol~ção do' incidente de falsid,ade (fl. 1.045). Se, porém, d~sde a nomeação
,do peritb ao tempo em que '0 feito corria no juízo fazendário de origem, o proc~sso,
ou .a perícia descarrilou' para aferir fatos outros, tal não é questão que enseja a'
insurgência da parte, senão a oportunidade de se tomara' trabalho peTidal para o
qual foi determiriado e, ~ssim, nesse vértice da prova, subsidiar a déêisão a respeito
do incidente de falsidade. . '.' ' -

. Não se pode olvidar que .~.perícia, por mais ampla que teIlhá
'\ I • .. . • •

sido, ou até excedido, seja imprestável como fonte ~esubsídios àqecisão que ora
s'e processa. É o que se verá a seguir ao adentrar nó' mérito~ - . ~! '

Como . se viu; não prospera quaisquer elas ,questões
preliminares suscitadas como modo de défesa indireta contra o processo.

(

II - Mérito: do incidente dê falsidade e da 'demarcação.

Para o deslinde da causa, é necessário cortsiderarab. initioque
duas questões se 'destacam é se põe em relação depr~judicialidade: a primeira, , '
no tocante ao incidente de falsidade (fls. '.605/8}e; a segunda, no que toca ao
mérito da demarcação propriamente.' ' .

I~ .

r- Do incidente de falsidade.

Por simples questão metodológica, deve-se, a partir de agóra, .', '
tomar referências que guiarão o exàme e a compr,eensão dos .trabalhos
cartográficos, especialmente no ponto de sua junção COmos. e~ementos registrais e.
que assim intt:ressam'ao direito aplicável à espécie. . .,

. Nesse aspecto; as, plantas: de si.tuação, ,localização'e
,configuração apresentadas com o. trabalho pericial' às fls.2AOO/2.422 são de
utilidade incomum' para a solução das questões abordadas na presente sentença~ de, '
modo que somente isso já é o bastante par~ operar o seritido 'de aproveitamento'do

" trabalho pericial, nos limites daquilo que possa ser aproveitado.
, Assim~ desde Jogo, ainda que a primitiva Fazenda Papuda

tenha sido dividida n~Jano de 1.900 e deu lugar à formação do que 'denominam
Fazenda P~puda- parte oriental e FazendaPapuda- parte ocidental, adota-r-
se-á, doravante, e para efeito desta sentença, a referências lado direito e la'do I

esquerdo dessa linha, tomando-se em consideração a linha imaginária que
Incluído na Pauta: 01/07/2013 . 23/46 '
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Taboca, respeitando a divisa com a Novacap, voltando à direita 'confrontando-se
com o quinhão prometido vender pelos outorgantes ao Sr.. 'Marinho,. com o
Quinhão 18 e Quinhão 20, também partes da mesm~ fazenda Taboquinha, .'.
fechando a gleba na vertente mais à esquerda do Ribeirão taboca, onde tiveram
início estes limites e divisas. Registro anterior n° 7.949, às fls. 3 e 4 do livro 3-A1,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia, Estado de GOIás:.
Registro atuar n° 7.791, às fls. 099, do livro 3-J, do Cartório do 2° Oficio do' - .
Registro deImóveis do Distrito Federa!':' (Grifei'- fl.170/vO).. .. .'.
. . A descrição 'acima~ao referir~se à Fazenda Taboquinha;:toma
o imóvel que está do lado esquerdo da linha imaginária (a ser demarcada); 'nó
sentido que vai da cabeceira do Córrego Cangerana, à cabeceira do Córrego, Mato
Grande (doc. fl. 2.415). . j

De tal'modo, sustenta a TERRACAP que a~xecuçãoque/deu.
lugar à referida ~djudicação é fruto. de simúlação entreexeqü,ente e executad.o, ..
. que assim,. de p'ossedo título judicial apto a trasladar domínio, expedido pela 4a.
Vara Cível/DF, ob.tiveram o registro correspondente (CC, arts:.1).2iel.245). .

De acordo com as .certidões remetidas pelo 20. RIIDF, fls.
1.071/1.116, verifica-se que o Termo de Abertura da Matrícula na .13.474, de
07/11/1979 (fl: 1.073), daquela .mesma serventia registral, caracteriza o imóvel"
, matriculado tal como a coisa adjudicada foi descrita no documento de P.-l70vo. ",

E a dita matrÍCula 13.474 informa que se'udesterramen,to se
deu 'com força no registro anterior nO 1.791' (transcrição), do mesmoServiçó.'
Registral. Ainda, o referido ter_mode abertura de matrÍCula, aponta o respectivô
proprietário naq-q,elaocasião, como sendo IVAN ALVES CORRÊA, desquitado.:

Relativamente a essa transcrição nO7.791;.de D3/04/1~75, à
respectiva certidão está juntada 'às' fls. 1.077/8 e reporta~se àÍneslI}~ "Glebgde
terras com' a área de mais ou. menos 160 (...) hectares, no Fugar.'denOininado .
Vertentes do Ribeirão Tàboca, situada na faienda."Tahoquinhá ", .dentro' do

. perímetro do Distrito .Federal ...", em que'figura como' transm~tentes .Ád~lín9
,Ferreira Alves e outros e adquirente IVAN ALV~S CORRÊA. Mais uIllayeza;
'descrição do imóvel é~literalmente a mesma da transcrição na 7.791 edaCartacte
Adjudicação antes refe~ida, e indica - como registro artteriof- a. transcrição' ria
7.949 do RI/Luziânia-GO. .... .

. Desse modo, diante do exame do teor da tran~crição na 7.949
de 04/04/1955 e cuja cettiqão se acha juntada pela cópia"dé fls. 84/5, perceb~-se
qu~ esta última se .refere a "Uma fazenda dénominada ."Taboquinha". e
"Rasgado ", neste município, I.,} contendo as terras no começo desta declaradas'
a área de aproximadamente mil e setecentos' (1.700) 'alqueires, ... " (fl.84), com as
seguintes divisas: "Partindo da barra do Ribeirão Santo Antônio ou pàp~da,' no
Rio São Bartolomeu; pelo São Bartolomeu acima, até a barra do córrego divisa,'"
por este acima até sua cabeceira; daí por uma cer:cade arame até a estrada real,
Incluído na Pauta: 01/07/2013 25/46. . ....
Último andamento: 01/07/2013 -DETERMINAI)APUBUCACAO NO DJE - PAUTADQ DI;
~01072013.. .'.
1111111 mil 11111 11111 alll 1111 11111 11111111 111 11m 1111111[111 11111111111111111111111111[11111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



Poder Judiciario da União
Tribunal de Justiça do Djstrito Federal.e rerritórios, .
Vara de Meio Ambiente, DesenvolvImento Urbano e Fundiario do Distrito
Federal' , . ,

Palha N°

.~/

.

..... ~ .
. .' ..

onde tem' um marco de Jacarandá, junto a uma cancela; continuando p€da mesma
. cerca de arame, até o ponto onde estafaz uma curva para a direita; prosseguindo
pela cerca de arame, até a cabeceirq do córrego d~nominado Buritizinh(),' p0J: este
abaixo, até orioParanoá; por este acima, até a barra .do Gama; por e;;te acima'
até a barra do cÔr~ego Cangerana; pelo' Cangerana acima até a cabeceira,. o~de'
.'tem um marco cravado pela demarcação de Fazenda Santo Antônio ouPapuda;
. deste' marco a outro marco' na .cabeceira do córrego' Mato Grcmde; pêlo Mato."
Grande abaixo até a sua barra no Ribeirão Santo Antônio,~por este abaixo até.a
sua barra no rio São Bartolomeu, onde teve começo estas divisas,' 000'; (tl 84/vo - .'

.' .' ' '. . 1Grifei.) ~ ..' . , '. . .... .
Rigorosamente e para efeito de acertarrlento fundiário,. as .

'descrições das I linhas poligomlis no que dividem as Fazendas Tab6quinha e
Papuda, haveriam de ser coincidentes, especialmep.te notreç~o qúe vai da
cabeceira do Córrego Cangerana,à, cabeceira do Córrego Mat-o Grande.' ..No, '
entanto, se tomada a deséÍ:-ição da poligonal dada pelo registrodâFâzenda.'
Taboquinha (fls. 84/5), ver-s'e-á que não.é exatamente, a mesma descriçã() da. ",
Faúmda Papuda,que pertence integralmente, à Terracap. (fls.65/7,.vO),:eéstá ..
localizada do lado direito. da linha;imaginária dá demarcação, qoponto que vai da ..' .
cabeceira do Có'rregb Cangerana à cabeceira do Córrego' Mato' Grande (doe: '.fi.
2.415) . "

N~' descrição dada' pelo registro. dà . Faz'enda Papuda, 'na
ocasião .da ~esapropriação,' consta. tratar-se de uma linha reta que "000 vai da
cabeceira do Cangerana, d~sta segue em linha reta à cabecei~a da Taboca que lhe '.
fica mais próxima; segue pàr esta ultima abaixo até a barra de outra cabeceira da
mesma' Taboca; por esta 'acim~até a barra d.e um valo, por este afora até a,.
cabeceira do Mato Grande epor este abaixo até sua barra com o ribeirão «Santo '.
Antonio ", ou "Papuda", J •• " Essa' linha reta tende a fixar á linhadivisóriq que
eventualmente decote parte de interesse da Terracap ou dos proprietários,atuais de
áreas advindas da Fazenda Taboquinha; a depender da.'localização daquele "'niarco
,cravado péla demarcação de Fazenda Santo Antônio ou PajJuda ", istoé,'s'e estiver. '.
mais à direita ou mais à esquerda daquela linha reta de que fala a des'apropriaçãO',
de 1.956, eis que esta última falá de uma "reta", enquanto aquela, de L955, ao '
refedr-se ao ponto intermediário do marco de demarcação, da Fazen'dà' Santo
Antonio ou Papuda deixa antever que não se, trata, netessariamente,de,umallnha .'
reta.'

Eis, pois, nesse particular, uma questão de alta sensibiliq,adea
esbarrar nos interesses das partes eda sorte da demarcação ,a se estabelecer.

Porém, átítulode exe'mplo, nota-se que 'em momento algum a
descrição p.oligonal da Fazendá Tab.oquinha faz referência à cabeceira, dO"Taboca" ,
ou a "valo(s)". Mas também a descrição da Fazenda Papudanão faz referências à
demarcação da Fazenda Santo AntôJ;lio ouPapuda. São'inconsistências descritivas
Incluído na Pauta: 01/07/2013 26/46 ", ", ',' ' I
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Nesse sentido faz-:se nOÚlf,que a Fazenda Taboquinha, corn
área pri!llitiv& de aproximadamente (700' alqueires, foi adquirida por B~R
MOREIRA e outros, sendo transmitentes DELFINO MACHADO DE ARAUJQ e
s/mulher. ISAURA CARNEIRO DE MENDONÇA, ~indicando. ainda que este,
imóvel era "... a parte ora vendida de desmembramento -da antiga fazenda
denominada Papuda, 'conforme venda feita anteriormente, pelos 've~dedores para
Josida Costa.Meireles, ..." (fi. 84/vP).Relembre-se que em 1.900deu'-se a ~ivisão
entre os irmãos Josué e José Meirelles, 'quando então foi fixada~pela primeira vez, .
as respectivas linhas divisórias' e, desde então, jamais Se. teve a ~lComodação
de~initiva dessas mesmas linhas que agora dão ensejo à disputa travada nestes
autos, já passado mais de um século. . .' ~. ,

. '. Vê-se, pois, que não faltam descrições. poligonais diferente~
. segundo os distintos títulosque ip.teI~gem com -omesmo espaço físico em questão~
.descrições que sEf"diferem não apenas em relação às origens dos respectiv()s títulos, .
mas, sobretudo, e,m razão de descrições unilaterais que foram lançadas' em
diferentes' e até distan.tes ôcasiões, e cujos efeitos centenários resistem e 'se ,-'
Incluído na Pauta: 01/07/2013 27/46'. '. ')
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feitas em títulos e momentos 'diversos, sobre as mesmas: linhaspoligorÍais que, a .'
rigor, deveriam ser coincidentes.

Evidentemente que aqui não se está a falar da' exatidão ou
inexatidão de, quaisquer das referências supra, pois" somente a demarcação
propuiirá o acertamento necessário. Nem tampouco se está a falar que; na ocasião.
do destacamento da área- com aproximadamente '160 ha. a que s~ reporta a'
Transcrição na 7.79l dd 20 RI/DF (fls. 1.077/8)" se tenha produzido a respectiya'
especialização' objetiva resultante desse fracionamento com integral respeito às
linhas poligonais da Fazenda Taboquinha (da qual provém), ou da Fazenrla
Papuda (com'a qual deveria se justapor sem jamais sobrepor). .

'Por isso,. merece especial exame e atenção para ,o ato do ,
fracionamento da Faze'nda Taboguinha e cJeonde se separou a área que veio a '
'compor a gleba denominada Vertentes do Ribeirão Taboca" objeto d~ referida
.Transcrição nO 7.791, do 2° RI/DF' (f1s~.1.077/8).- Afinal, é imperiosa a
nece~sida'de de se aferir eventual situação.de superposição,.ou sobreposiÇão da
referida gleba denominada' Vertentes do' Ribeirão .Taboca, com ..a .Fazenda
Papuda, especialme,nte no instante em que se der' a IJnha divisória,:! se.r alcançada
COm a demarcação desteS autos. Afinal, não se pode desprezar a possibilidade de
que, ao se estabelecer os limites desse imóvel denominado Vertentes do Ribeirão>
Taboca, também se tenha produzido linhas poligonais que tanto estão do lado_
direito~como também do lado esquerdo da linha que vai da cabeceira do
Córrego Cangeranaà cabeceira do Córrego Mato Grande (doc. fL2.415), i, é,
verificar se não se deu algmllartifício ou erro com o qual se prbd~ziu sobreposição .
total ou parcial que agora dá fôlego à valiosa disputa fundiária que s~ passa nestes
autos.



~'===;=,:'~==========c=======r=============;=================

Poder.Judiciárió da União
Tribunal de Justiça do Distrito Fed.erai e Territórios
Vara de Melo Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiario do Distrito
Federal

'Folha N°

.~

\.. . . , ..

No entanto, a argüição feita com o incidente de falsidade
aponta que os títulos pstentados por parte dos réus, estã,o apoiados no te~)fda ,
Matrícula nO13.474 d02° RI/DF, oriunda da Transcrição nO. 7.791 do 2° RI/BF,e
nos vários registros inseridos na dita, matrícula, de modo que ~ssim, depois. da
transcrição 7.791, o que lhe segue é produto ou efeito de sÍpmlação na med~da em.'
.que ~ dívida que deu ensejo. à execução era fictícia; tanto 'que após a penhora e ,'..
adjudicação a coisa imóvel voltou ao domínio da família dó executado e,cbm isso,
foi como se a execução tivesse servido'apenas para "produzir" título a serlevadà
ao registro de imóveis. ',' ' , "

Ora, a prova pericial 'j:ülorevelou' qualquer elemento que ,aO .
'menos indicé!sse que o engendro da execução fictícia assim o foi somente' pará'
."'fabricar" título. Certamente que as circunstâncias da' execução' deixam escapar'
.certa factibilidade, defraude. Contu'do, são questões que jâ foram resolvidas em.
, leito judicial, onde as decisões tomada~ agora estão sob o manto.dacoisa julgada~, ,
,portanto, sob efeito de preclusão que não autoriza o retomo ao status quo; senão'
nas apertadas "hipóteses da lei'processual ao regular os recursos das partes,' o
recurso do terceiro prejudicado" ou a ação rescisória. .Mesmo assim, o longo
transcurso do tempo .decorrido não as~inalà ~om: b9as possibilidades para se
.infirmar o ato judicial da adjudicação, por mais vigorosas que sejam as suspeições
a ele atribuídas. . " . '.

Logo, prevalece a presunção da: legitirnÍdade'da: execução,"da"
penhora, 9a adjudicação 'e do subseqüente ~egistro da carta adjudicatória no Ofício
Registral (LRP, art. 214)1,2. .'

. . ' Por mais desafiante que chega a ser a "verdade" declaradano
título judicial que deu lugar à Matrículfl nO 13.474 do 2° RI/DF, ou o negócio
subseqüente que tenha feito a pfopri~dade adjudicada retomar ao familiar doeI).tão .

i executado IVAN ÂLVES CORREA~ não há como desconstituir,' em mero
.incidente de falsidade, aquilo que restou acertado no leito do procedimento da:

prolongam 'aos' nossos dias, fomentando discórdias entre os interessados,
'proporcionais ao elevado valor econômico' que, ditas terraS têm no .mercado
imobiliário.

. . . .

, 12 Assim, o título' que, nonosso'direito, tem tanto o sentido causal, de causa e ou fundamento do' direito (negotium),
como sentido documental, de escrito ou instrumento probatório do direito (instrumfmtum) há~de ser. examinado em
um e outro sentido, conquanto o exame se atenhaao que aparece na sua face: De um lado; observar::se-á se nesta
algum dos elementos da relação jurídica se apresenta desfigurado e, de outro, se qualquer. dos requisitos da, sua

. exteriorização formal se mostra claudicante ou falho. Particularizando, examina-se a venda e examina::se a escritura.
O exame da legalidade do título recai, portanto, quer, sobre o aspecto da sua aptidão para mudar o direito real,
inClusive o seu relacionamento com o registro, quer sàbre o aspecto da idoneidade da sua forma extrínseca. Como.a
legalidade é aferida em vista tãà-somente do que o título mostra em sua face, a passagem pelo exánie não, impede
que às vezes ele se revele mais tarde um sepulcro caiado à presença de vícios internos, invisíveis ou imperceptíveis à ..
simples inspeção ou leitura do documento." (CARVALHO, Afrânio de. Registro de [móveis, Rio de Jarieiro,.1.977.
Forense, pp. 258-9) . . . , . .
IÍlcluíçio na Pauta: 01/07/2013 28/46,. " .
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execução, com as decisões lá passadas, que não foram infirmadas pelo modo eno
tempo oportuno. "

,por outrasOpalavras, não restoucOlnprovadaa £raudealegada,
-mantendo-se, pois, firme a presunção' de legitimidade do 'ato judiCial que não, foi.
infirmado pelos meios formais aptopriados a tal fim. E, pOI isso, .subsiste, "si ...

" ' 'presunção de legitimidade?o r~gistro que lhe seguiu. ' ' .' '
. Assim, não há como reconhecer a falsidade alegada porjJ1eio

do incidente de fls.,605/10.

" 2 - Da demarcação .

. A segunda questão a ser-resolvida diz respeito ao direito de
demarçar e às providências necessárias à estremação propriamente, com ,á fixação"
doslimi,tes entre confinantes, condôminos, ou meros ocupantes/possuIdores 'yin .
conflito, onde" reUnidos' no pólo passivo mas visando acudir a' interesse próprio .\'.
após a desistência formulada pela TERRACAP; aguardam a àemarcaçãO' que foi
reclamada com a inicial e para isso assumiram os ônus do proc~sso, para ver
proçessada a derÍüircação no respectivo interesse. , . .,.,' ". .
. -g 'sobre o direito de demarcar, a partir 'do exame da cadeia
dominial por meio dos~títulos juntados pela Terracap 'desde a inIcial e com '~
complemento que a juntada de cópia da MatrÍCula nO 69.859 do 2° RIIDF
propiciam '(f L 2.442), não subsiste dúvida no sentid<;>de que a autora 'é titular de
direito real de propriedade (CC, art. Í.225, I), que afazinteressada elegitimáda a','
demandar dem~rcação,- de modo que' o direito à deinarc~ção resulta. da' própria.
situação de conflito que se estabeleceu no cursodo,processo e'aindasearrasta sem
solução e que, na hist.ória da lide, emergiriam várias -descrições destoantespara.\o
trecho da,estremação. '

Esse mesmo' direito também se reco'nheCeaos confinantes,
que foram indicados ou incluídos no ,pólo passivo, na medida em que,'afixação 'da
linha de demarcação, repefcutirá de cheio nos ~riteresses daqueles aquem a mesm~,
linha esbarrar ou excluir. . ."

. 'E' mesmo que a autora primitiva tenha declarado," O .c'

superveniente desinteresse na demarcação,' subsiste a necessidade do acertamento
jurisdicional, aQmenos no interesse dos réus que, ao assim proclamar,' assUmiram •.
os ônus do processo visando alcançar ,aquela mesma demarcação; repOrtada-na ,
inicial da TERRACAP. Logo, as incertezas fundiárias nãó. haverão ,de perdurar
contra.o interesse desses réus (CPC, art. 267, ~ 40). J

Tais incertezas asseguram ao proprietário tabular; agora
independentemente de ser autor' ou réu e na forma do art. 946, I do CPC, o direito.
de obter do seu 'confinante a dem~rçação visando estremar os'fespectivosprédios.

> •
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. E s_epor qualquer motivo a autora primitiva desinteressou-se.
da pretensão inicial como o fez com o pedido de fls. 1.923/7, o~réusinsistiramna
solução da lide 'no interesse destes. Por isso, considerando a .'bila~eralidade do.
processo e pela qual assiste ao réu o direíto. à pacificàção do c9nfIito{C~C,.art.
267~ ~ 4°), a lide prossegue independenterrtente davontade\ de quem a instaurou.' ,

, AssÚn, o mesmo. direito que assistia ,à autora ao .ajuiz9-fO
pedido inicial, é o mesmo que Se reconhece aos réus 'para prosseguirem até solução
definitiva, de modo que assim a' todas' as partes, enqu~mto titulares de direito real
com possibílidades de serem afetados pelos' efeitos da' demarcação, são 'partes
legítimas e têm direito próprio à demarcação. ", .. ..

Por. isso, reconhecido o direito individual~ à demarcação,
avança-se na direção da dita demarcação propriamehte~ .

A primeira linha divisória estabelecida .entre os :imóveis "
ocorreu no ano de 1'.900, por' divisão amigável da primitivaFaz~il,daPapuda~ a qual
era objeto da Transcrição nO 90; de 14/07/1.893, Livra 3-A-Alit., (doc. 'fI. 2:425) e
, cuja represent,ação cartográfica foi apresentada pelosr. peritó com a planta de fI.
2.412.' . . " "

Nos t~rmos da refe.tida divisão, osirm'ãos e condôminos, José' ' I,

de Campos Meirelles e Josué daC.osta Meirelles convencionaram" ... estabelecer '.
entre si, ,na referida Fazenda, uma tinha divisoria, de sudeste â noroeste, pela qual.
'ficaria pertencendo:~ parteóriental, {.} aodito José de Campos Mei'relles; éª
parte oc.idental, {.} ao dito Josué da Costa Mfjirelles ..." (si c '- fi. 25-vO-g. n.) ,

, E na parte d((scdtiva que. toca' à causa destes'autos~, assim
ficou ajustado no ano de 1.900: ~'[ ..J até a junção do dito = Bafreiro= com o:
Malto Grande =; e pelo veio d'agua deste acima até'Q sua última cabecdfâ ha
chapada; ficando finalmente 'servindo de divisa 'as:.suas d~as' cabeceiras Ciâ.,
Taboca ao Sul, que ficão entre a cabeceira do Malto Grande é o alto das '~ Pedra~'
=." (sic .:...fi. 25-vO) ". , !

O quirrhão oriental, que 'coube a José de Campos Meirelles,'
não Obstante as partes (ilegíveis) que '0 Registr,ode Imóveis de Luziânia-Gü-
ressalva, foi ali~nado ao então Ten'ente DELFINÚ MACHADO DE ARAÚJO,.
conformeTranscrição nO'27, do Livro 3 Ant., doê. fi. 2.427. ,A linha poligonal ali /
descritá também se apresenta diferenciada ém relação a outras posteriores,-segundo
à linha poligonal da divisãO de 1.900. "

" No enta~to';, no que' interessa ~o episódio destes a~tos,vale
considerar que DELFINO MACHADO DE, ARAÚJO respondeu cómo' réu em"
Ação Demarcatória ajuizada em 1.924 (docs. fls. 1.500/725) e fez' impugnação
relativamente ao trecho em debate13, impugnação estaque ,foi. acolhidapelo.

,13 L é, ° trecho que vaida cabeceira do Córrego Matto Grande até a cabeceira do Córrego Cangerana.
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juízo da demarcação, e dü-nde'resultou o Auto de peina.rcação. de fls. 1.715/6,. que
assim se transcreve: "., .' . ' '

. '.1

'''Auto de demarcação. ,
Aos seis dias dO'mês de navembra de mil navecentos e vinte esels,' neSta"

Fazenda deno,minada S~ntó Antania do Burity ou Papuda, termO' e Camarca de SantaLuzia,Estada
de.Gayaz, em casa'da canfrantante dana Maria Eliza Meirelles, presentes o M..M. Juiz de Dirffitada .
,Camarca, Dautar Clavis Raberto Esselin, comigo escrivãO" aO' seu carga,acima declarada, o
agrimensar Dr. Manae.l Gonça;lves da Cruz, as arbitradares JoãO' Pereira das Santas e,Benedita de
AraujO' MellO', o pramavente Francisca de Paula Meirelles,~s canfrantantes Caranel Delfina
MachadO' de AraujO', e dana Maria Elisa Meirelles e as interessados Luiz,MeirelÍes, Adelina
Meire(les e América Flarentina Meirelles. Mandau a Juiz lavrar a,preseliteauta paraquejicassein
cansignadas as trabalhas executadas pela agrimenspr, pçzra que procedésúm tivei;ificaçãa das' ,
/imites, percarren'da-as,e, examinanda as respectivas marcas em tada a extensão do perímetrO' da
. imóvel demarcada, e verificaram eles, JuiZ, agrimensar e arbitradares, que as divisas da i111óv(!f
demarcada Santo Antanio da Burity au Papuda sãO' as seguintes: Cameça [...} péla canfrantll1iÚ
Demita MachadO' de AraujO' fai dito que cantestava , diga, que na parte em que diz: "CórregO' Matto
,Grande. par este acima até um valla. pai este até uma vertente da CórregO' da Tabaca, pela vertente
abaixo até fazer barra cam a vertente principal, par esta acima até a cabeceira ólide tem um marco;
etc. ", nessa parte ficará assim: "CórregO' Mi,(ta Grande, par este admaaté a sua ultima cabeceirá,
na Chapada ande fincaram um marca, deste em rumO' certa aO''marca cravada na cabéceifada
TabiJ'ca, a mais alta que {icaentre a Cabeceira da Matta Grande 'e O'alta das Pédras e d'ahi em'
diante coma vêm descritas as limites atraz."Cam esta prapasta de retificaçãO' cancardaramos demais '
interessadas pelo que a Juizdeterminau que nesta parte retificadafasse anatada na caderneta de
campa e na planta. Ainda pela mesma-canjrantantefai dita que, na (ilegível) a referidaSaizio
Antania até a barra da c6rrego MattaGrande, par este aCima até a valia, por esteatéumavertenie,'
do carregada Tabaca, pela 'vertente até fazer barTa na vertente principal, por' esta acima até a,

, cabeceira ande tem um marco, deste em rumO' c~rto aO'marca cravada na cabeceira da Cimgerana,
, par este abaixa até o ribeiroa 'da Gama, ... " (Grifei - fI~.1.715/6-vO;) ,

E' oreferidb autode"demâfca.ção foi homologado nos
, seguintes termos: "Considerando que percorrid~s em sua tQtalidade as linhas da
demarcação, a.dúyida que. appareceu foi apresentada pelo Cel. Deljino Machado
de Araujo na parte referente' ao. terreno que fica entre 'a Cablc'eirp do Mátto
Grande e Ccibiceira da' Taboca .ficando fina'lme~te resolvida'sendófeitas' as'
devidas' alterações na' caderneta _de campo e planta; juntas aos autos;
Considerando {..}; 'Considerando, finalm~nte, tudo que dos autos,consta,' e nos
termos da lei homologo a presente demarcação da FazendaPapuda. para que
produza os seuSeffei(os juridicoselegais, salvo ...;, (fls: 1.721-v()/L.722~vO),e que
assim transitou em julgado em 13/12/1.926, 'segundo a certidãorepI9duzidapor
'cópia à fi. 1.725.

, ,.Não pairam dúvidas a re~peito da demarcação de 1.926, behr
assim a.suahomologação judicial e o respectivo trânsito' em julgado; ,

Entretanto, cumpre ohservàr que a dita demarcaçãoj'amais foi
inscrita no Registro, de Imóveis. "

, Ora, mesmo no regime do Código Civil de L916 e ~amesma' ,
tradição normativa que se mantém com o' Cód~go de 2.002 (arts. 1.227 e 1.245),
nos termasdó artigo 530, inc. I da legislaçãovelhà já se 'estabelecülque Os direitOs
reais somente se adquiriam por meio da tradição solene, i. é, a inscrição do título' "
no ~egistro de Imóveis, as~im produ#ndo os efeitos constitutivo e'odeclar~tóri0/7Y '
InclUldonaPauta: 01/07/2013 31/46 ," ,. ,.', " U
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assim redesenhando um cordel de novos direitos individuais consentâneos coma.. , . .

décaqa de 1.950, i.é, praticamente trê's décadas depois:da dita dema~caç~o ,de
efeitos inter partes, e restritc\s~

Considerando, então, que os ~atos jurídicos, de ma..idr ..
relevância, concatenados COql, a origem' e modifiçações' dddireito, reaI.de, '
propriedade dó imóvel que hõje é objeto da demarcação ocorreram em 1.990, na
divisão amigavel entre os irmãos José. e Josué Meirelleie com a demarcação de
1.926, cumpre anotar que novo fato, jurídico,- e do qual, não se pode olvidar"":
irroÍnpeu com a desapropriação levada a 'cabo peloEstadode Goiás, por meio
da '.'Escriturapública de' desapropriação amigável de imóvel rural da área do
futuro DistJ;ito Federal", lavrada em 08/08/1.956, em, notas. do 1° Ofício' e
Regi~tro de Imóveis de Luziânia-GO, liv.ro 74, fls.10/13'(doc.fls.1.486/7-vO) . Por
força da dita escritura, 'os sucessores Américo de Jesus Meireles; José de Jesus
Meireles e s/mulher Maria da Conceição Gonçalves, Belisa Meireles, -Ético.,'
Meireles, 'B6anergesGonçalves' S~arese s/mulher AveIlnaMeireles,Á¥lérica ~
Florentino Meirdes e s/mulher Libania do Rosário Meireles, Luiz Meireles ' e', '
s/mulher Januária Roriz Meireles, venderam sua~ respectivas glebas (com 70,50, ,
70,50, 115,60, 115,60, 281,60,543,30 e 374,40 alqueires,totalizando .1.571,50
alqueires geométricos goianos) ao Estado de Goiás, correspondentes ex,itamEmteab
, imóvel que hoje ,está incorporadO ao patrimônio da TERRACAP. ,
~ Por ocasião da dita desapropriação amigável eaoestabeleeer
a respectiva especiaIiz~ção objetiva, assim consignou o, título: '."[.}. sendoa.-
referida faienda Papuda sit~ada neste term; eC01~preendida dentro'dos seguintes , ,
limites: - "Do fundo dos quintais da casas da fazenda "Papuda ':,pela estrada que
vem para esta cidade,-à eabeceira do açude mais próxima à ditas casas;' desS9'
cabec~ira a do Quilombo, por este abai~o até a barra da grota do Barreiro do '
Campo, daí em rumo a barra da Sesmaria da cachoeirinha, por este acima até sua ,
.cabeceira mais alta, desta em direção a cabeceira do' Cabeça .dé Veado;' daí, .
respeitando as divisas das terras' adquiridas pelomes'moinventafiadopor .'
sentença de usocapião, vae à cabeceira do Cangerana desta segue em linh'a reta à" '
cabeceira da Taboca que lhe .fica mais próxima; segue ppresta ultima áb(lÍxó,qtJ
a barra de outra. cabeceira da mesma Taboca, por esta acima aiéabarradeUm
valo) por; este afora ate a cabeceira do, Mato Grande e por este abaixo até sua
barra com o ribeirão "Santo 4ntonio ou "Papuda", no fundo dos quintals." Essa
gleba de terras é oriunda da' doação feita pelo pai de Josué da Costa Meireles e
'posteriormente dividida amigavelmente por escritura públi~a laVrada em 'Notas
do Tabelião José Camelo Vasques em junho de 1900, entre o referido .fosue e Jos~
de Campos Meireles. " (Grifei e negritei - fls. 1.486 e VO), ,

" .' t ..

Poder'-se-ia, objetar dizendo que a desçriçãü perimetral feita'
com a escritura de desapropriação amigável de '1.956 não foi fiel à descr~ção
registral advinda da divisão amigável de 1;900, nem tampouco observoú a fiXação
Incluído na Pauta: 01/07/2013 33/46 " , . .
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determinada pela demarcação de 1.926. E de fato, a descrição perimetral de 1. 6
-tem um,certo grau de ~leatoriedade, ou ao menos destoa~das referências descritivas,'
anteriores, embora,a demarcação de 1.926 não ,tenna irradiado ,efeitos para além
daqueles que foram parte nó resp~ctivo processo de demarcação e assim pudesse" / "
ser lida no assento do Registro de" Imóveis ,no instante que precedeu a
desapropriáção de 1.956. , " ',' , "

Porém, de toda sorte, é necessário considerar que, tanto que se'
conte o tempo a partir dadivisão amigável de 1,900, ou mesmo da demarcação
judiCial de 1.926, até a desapropriáção de 1.956, somente dessa última p~ssara:trt-se
mais de 30' anos15, 'te~p'o suficiente para que -situaçÕes de fato porventura
estabelecidas no interregno que vai ;.'pelo menos -de 1.92(i a 1?56 oé9rress~m
modificações de fato nas linhas divisórias da propriedade' que depois veio'a ser
desapropriadas ao Estado ,de Goiás.' ,

AssiTI?-,consideradas as imprecisõ~es descritivàs 'que a tabula'
registral frequentemente tratava os registros feitos naCiJ.uelestempos antigos"até
mesmo em face dos obsoletos recursos de medição e cartografia daquêlesàno~ ','"
passados, imprecisões técnicas ou insuficiência da' fbrmaçaodepro~issiàpais da'
cartografia, não é de se desprezar a' possibilidaQe de que, ainda que, por via
,inapropriada da esjJecialização unilaterql, tenha' a 'escritura de 1.956 buscando
acertamento conforme uma situação de fàto que já estava Consolidada :p.otempo e, ','

I. . _ ••. "'.

I}oiilstante da dita desapropriação amigável, sobretudo na sua consensualida.de~ '
E se ainda' assim" não fosse, éçerto que, á desapropriação'

amigável consumada entre',o Estado de Goiás e os sucessores de Josuéda Co~ta
-Meirelles, .mesmo que fosse inapta a criar, modificar ou transferir direito real
naquela particularidade refletida pela descriçab periinetralAue vai dacabeçeira do
,Córrego Cangerana, em linha reta; à,cabeceira do Córrego Mato Orande, aomenQs
se traduz numa 'inequÍvo'caje nova situação de fato, estabelecida em 1.956,.' ,
,Nessa" ordem de raciocínio, i. é, ainda que tomando a .linha,
reta adotada pela desapropriação amigável qe,1.956 como um merofato,)Jorém,
considerando 'que'por força da Lei nO 2.437/1955 o prazode30 (trinta)~nos p'aràa,
aquisição por usucapião previsto no Código Civil de, 1.916 foi. reduzido.'para,20
anos, ,seguiu-:se que essa situação de íatodeterminadaóu' reconhec~a pela
desapropriação de 1.956 não so.freu nenhuma impugnação interruptiva, p9rquem '
quer que seja, de modo que fluiu tempo superior ao necessário para a conversão
de uma situação de fato em uma situação de direito a ser simplesmente declariÍda
em relação ao direito de propriedade; inclusive no que tange às altenlçõesde_
perímetros ou linhas divisórias, sendo que essas alterações também. operavam' .\. '

15 A primitiva redação do art. 550 do Código Civil de 1.916 estabelecia o prazo de 30 (trinta) anos par;a prescrição
aquisitiva da propriedade imóvel, independentemente de justo título e boa-fé: Tal prazo foi reduzido para 20 (anos)
.anos consoante a Leino 2.437, de 07/03/1955. '
Incluído na Pauta: 01/07/2013" 34/46
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efeitos de prescrição aquisitiva em relação ao respectivos confinantés, sujeitando-
os aos referidos efeitos de direito.

A ação de demarcação de terrastém tantas e tão çspeclals '.
particularidades, que '.quase exigiriam uma codificação própria, mais ampla e
detalhada. Porém, p~rquarito a opção ~legislativa não preferiu a minudência
•condificante, por' outro lado deu oportunidade para a colmatação doutrinária e
jl!risprudencial. Estas, então, se' deram, à integração hermenêutica, emprestando
sentido prátiCo ao instituto da demarcação, sobretudo agregando-lhe-
funcionalidade por meio da acoplagem dé outros institutos e princípios gerais de
direito.

Aqui se reporta a uma intersecção necessária que sedeve dar
ão Direito Processual Civil e ao Direito Civil, quando este último regu~a ü direito
de propriedade e sua função social, sobretudO' ao .prescreverregrasde usuG~pião.
De sua parte, o primeiro 'apropria-se dos conceitos do último, t?' permite que no
procedimento da demarcação se façam realizados ou reconhecidos os efeitos .do
,Direito Civil," sobretudo na função teleológica que o contexto normativo busca
alcançar na sua racionalidade prátiça.' , , .

. Nesse sentido, o. eminente Professor Humberto Theodoro
Júnior, in "Terras Particulares - Demarcação. Divisão. Tapumes,,16, nocapftulo
no qual discorre sobre os. "Efeitos do usúcapião sobre os limites", tal como já' se
'referiu ~ntes e agora se repete com maior extensão. da transcrição, com propriedáde .
assim discorre:

"O usucapião atua de duas maneiras sobre os limites do imóvel:
1} consolidando' as divisas constantes do 'título donÜnial, qlf.ando Ó. do;~o

exerce a posse de ~eu ilnóveL,pelo prazo do usucapião ordinário, segundo as forças do título{Je
propriedade; . . .

2"0 gerando a propriedade dentro das divisas certas da área que O prescribente
possui, mansa e pacificamente, durante mais de vinte anos. com animus domini. mesmo sem título e
boa--Jé. . ~ .' .

O 14sucapião,serveportanto para a aquisição do domüiio de ~mimóvel em sua
integralidade. E serve, também, para firmar. domínio apenas sobre porções limítrofes 'de prédios
diversos. f...] .... . . ( .

. Assim, ao determinar os limites de fato de suaposse. o dono pode estar agindo
na estrita observância de seu título ou mesmo contraTiando as'(orças dele. MaS se, aSsentadas ditas.
divisas. com ou sem invasão do' terreno' contíguo, a situaÇão peTdurar por tempo suficiiÚ1tepara
perfazer o usucapião, ordinário ou extraordinário (conforme o caso), e desde que presentes os .
demais requisitos legais do usucapião. consolidados estarão às limites, definitivamente. ..

. J.J. .. .
Se for ocaso de divisas estabelecidas. enidesconformidade com o título

dominial, então o usucapião só atuará em benefício do possuidor se reunir os requ~itos da ..
prescrição aquisitiva extraordinária (CC, art. 1.238). Somente a posse mínima de vinte anos,
contínua, não impugnada, com ânimo de dono, é que acarretarápara o proprietdrio a consolidação .
dos limites, via de usucapião,fazendo, destarte, o deslocamentodejinitivo da linha divisória do local
previsto no título para aquelefIXado, definitivamente, pela posse ad usucapionem, ainda que de iná-. c

16 ' _ c

THEODOR JUNIOR, Humberto. Terras Particulares. Demarcação.' Divisãó. Tapumes. São Paulo, 2009:
Saraiva, pp. 28-29)
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fé estivesse o possuidor' quando, originariamente, fIXOU as divisas fáticas de suas terras.'~

(Grifei.)
De acordo com OS títuios exibidos peios réus, os respectivos

direitos de propriedade relacionados às postulações que deduziram., tiveram por
aquisição primitiva aquela que se dera em favor' de IVAN .ALVES CORREA,
mediante Escritura Pública e 16/09/1974,fl.' 50, livro 381, do 10 Ofício de
NotasiDF, Tabelionato Maurício G~mes de Lemos, consoante assIm certifica 'o
.documento de fl. 1J)77 , . . .'.

Tal área somente foi constituída por desmembramento' p.a .
Fazenda Taboquinha, e a área destacada está assim desCrita no teor da Tránscrição
nO7.791, do 2° RI-DF:" ..'" " . - . .CARACTERISTICOSE CONFRONTAÇOES.- Começa numavertente mais

da esquerda do Ribeirão Taboca. mencionada na escritura de desapropriação por acordo} lavrada em 05
defevereiro de 1960, no 2° Tabelião de Planaltina, Goiás, alínea B, 2a parte dafazenda Taboquinha,.cóm
área de 11 alqueires, registrada no livro de transcrições das transmissões, nele às fls. 282 e 284vo,em

. 03/8/1960, .no Cartório do ]O OfíCio do Registro de Im6veisde pianaltina, Go,;ás; e por esta vertente vão 'em
direção à sua cabeceira e desta cabeceira vão em linha reta, ao pon~o mais próximo da cdrcaw,digo, da .
cerca de arame que liga a cabeceira do Córrego 'Cangeratia, como Córrego Mato Grande; deste ponto •
voltando à direita segue pela cerca de arame mencionada,' abrangendo as águas vertentes do Ribeirão .
Taboca,respeitando Íl qivisa com a Novacap,voltando à direita .cOlifrotita-se com o Quinhão prometido.
vender p~los outorgados ao Sr. Marinho, com () Qúinhão 18 e Quinhão 20, também partes da mesma'

fazenda Taboquinha, fechando a gleb(l na verte'!te mais à .esquer:da do Ribeirão Taboca, onde tiveram '.

início estes limites edivisas." (Grifei '- fls. 1.077/8) , - . , ..
Dita escritura de 1.974, re~ratificada em 13/01/1975, deu lugar

ao referido Regi~tro por Transcrição nO7.791; do 2° RI/DF e, posterioimente~e~
'.razão da Carta de Adjudicação de fls. '170 e vO~deu lugar ao descerramento dá"
MatríCula nO 13.474 (doc. fls. 1.073/6), fazéndo imperioso Qbservar que os réus
. têm Suas postulações escoradas na ditarnatrícl1la13.474, na niedidaem que desta
'. decorreram os registros subseqüentes ao atribuir-lhe frações meilore~ supostamente
originadas daquela primitiva ~rea de 160,00,00ha. .

Em breve ~íntese, pode-se' dizer que os réus 'têm suas'
postulações ancoradas em registros próprios, porém, derivados da Matrícula nO
13.474; lembrando-se que esta, por sua vez, tem origem na Trànscrição nO7.791,
de 03/04/1975 (fI. 1.078, parte final). . ..' . '-/' .

Contudo, não é a demarca'ção' em ~ursonestes autos:que
deverá se louv~r na especialização úniJateral feita pela escritura- de
16/09/1974. Ao contrário, é aquela especialização únilateral é quem deverá,
.'ajustar-se à d'emarcação de se alcançar no procedimento em ~urso. AfiliaI, não
é apotestatividade de uma descrição particular que poderá impor-se ou sobrepor~se'
inj'ustamentecontra terceiros. .

Ao longo das postlllações feitas 'pelos réus, basicamente
apóiam-se em uma premissa que ainda !tão é.sólida, i. é,a de que seus títlllos tem .,'
origem na referida matrícula nO13.474, olvidando-se de que esta, por sua vez, tem,dJ
origem em especi/alização unilateral de 1.974, e como se es~a fosse absoluta. j!
Incluído na Pauta: 01/07/2013 36/46 '
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Ora, se a especialização unilateral de 1.974~não se sustentar,
com ela serão tomadas de arrasto todas ásespecializaçóes que se seguiram, no .
vast() rol da cadeia sucessqria construída em tomO da dita Matrícula nO'13.474. .

,Não é inoportuno considerar que, segundo as razões trazidas
pela TERRACAP aOinstalar o inqidente de falsidade antes referido, o imóvel que
denominam "Vertentes dO,Ribeirão Taboca" é coisa inexistente ou está encravado, ,
por deslocamento do respectivo' título, em área. da F~enda' Papuda. Isso .é
particularmente relevante para a solução de 'questões que estão até além da simples
demarcação que se passa nestes autos.' .' .

Logo, 4lguns aspectos de feições incomuns se fazem notados.
Primeiro: É verdade que por ocasiã9 da l,\vratura'da escritura

de:venda que deu lugar à Transcrição nO7.791 (16/09/1974) ainda não estava em
vigor a Lei .nó 6.015, de 31/12/1973, pois, conforme seu art .. 298 avigêi).ci

a
foi

determinada para a data de 01/01/1976, Porém, ainda assim, nota-se aextrema'
..insegurança que a má especialização objetiva trazia aOnegócio jurídico, na medida
em que,. já nasceu altamente comprometida' a pretensão de. tornar a ..coisa
desmembrada algo que fosse única, idimtificável,. inconfundível e localizáV

el
, algo.

que não pudesse ser outro imóvel ou com outro sobreposto. .' . .
. . Por isso;.era necessário que, ao ser outorgada a 'escritup de
16/09/1974 tal fDsse precedida de perfeita descrição <la parcela destacada da
anterior Fazenda Taboquinha(Transcrição nO7.949 do RI L!1Ziânia-GO);criando,
se uma nova u~idade imobiliária autônoma. '

Mas é de, se relevar tal' desaviso técnico no~arial que' afeta
sobremaneira a exatidão daquela escritura de 1.974, até porque o atiacr<~mico
sistema de Registros ,de Imóveis então reguladDs pela revogada Lei' nO4.827/1924
era altamente ineficaz, como também o eram as práticàs registrais e nisso pOuco
contripuíani para a m~lhoria 'da segurança jmídica concernente ao co~ércio
imobiliário, isto quando não o tomavam pior. Aliás, I'ntre outras, eram as falhas ,"I
sistênúcas 'do regime da Lei 4.827/1924 que1evaram à instituição do regime da Lei
6.015/1973. Daí porque o juízo de censura notarial e registral daquele ato de 1~974

l1ãO chega à execração. ' 'Decerto que o preço das coisas; enquanto benS que satisfazem ,"
. lis necessidades humanas se forma em razão da sua uti,lidade e disponibilidade. Isso
também se dá com terras locais. Antes das desapropriações eram fartas ede pouca'
utilidade para a economia rural e de subsistência daquela época. E ppí esse viés, á

. .elas não se dava maior trato de continuidade e especialização registnil mais
.precisas. No entanto, com a implantação da capital fedeíal, o paradigma se alteto

u

por completo, fazendo da terra de pouca' serVentia - emgeral as mais altas, phuiás e, .
áci~as e por isso -impróprias para a agricultura ou pecuária da época - as mais ,I
vallosas para a ocupação urbana de hoje. '" ~

Incluído na Pauta: 01/07/2013 37/46 ' . r
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.Esses são aspectos históricos que inter agem com a formação e
proteção da propriedade imobiliária; mas que, no entanto não' afastava a
contingência e o princípio da unitáriedade (de matrícula e' de imóvel) qu~ veio
somente veio como premissa explícita do sistema de registros, 'nos termos ,do art.'
176, ~ 10, I, II n03, da Lei 6.015/1973.'

Mesmo assim, essa lacuna ou, obscuridade do sistema
permaneceu mal resolvida, senão até quando, no âmbito ,do Distrito Federal,
sobreveio o Provimento' G~ral da Corregedoria instituído pela Portaria GC n090,'
de 29/12/2008, em cujo ~ 4°, do art. 42 e para a primazia dó princípio da
unitariedade, dete,rminou: ,"

, "Art. 42. Na lavratura de escrituras relativas il direitos jJessoais concernentes
a bens móveis ou imóveis, cumprirá ao tabelião exigir dos interessados a comprovação formal dos. direitos

"declarados pelos contratantes, assim como a perfeita identificaç.ão do objeto do contrato.
, {'..F '

9 4°. P.recederá à lavratura da, escritura o prévio (racionamento do, imóvel
rural ou urbano com es eciali a ãiJ e abertura de matrícula ara a área desmembrada e averba ão da

especializ~ção da áret} remanescenteno registro do imóvel. "eg. n.)
Ao reportar-se ao Provimento' Geral da Corregedoria (Portaria,

GC 90/2008) não s~eestá a pretender tomá-lo como ordem normativa em sentido
estrito, menos ainda dar-lhe efeito retroativo. Quer-se, tão somente, iluminar a,
virtude encartada no princípio ,da especialização objetiva, tanto em relação à área
déstacada de outra (e por onde "nasce" um imóvel "novo~' e distinto), como ainda;
,ao proceder-se 'a especialização objetiva da área remanescenté, pois que somente
assim o viés do controle de disponibilidade tegistral- quantitativo e qualítativo - '
que competé ao serviço de registro de imóveis, refletirá o sentido teleológico que é,
inerente ao,sistema de registro de imóveis, assegurando maior eficácia, segurança e
confiabilidade no comércio imobiliário.'" "

Logo, sem propósito de invalidar o ato de 'fracionamento e
subseqüente registro de 16/09/1974, senão apenas' o de ilustrar o quão se' fez
inseguro ,aquele mesmo ato de fraciqnamento que deu lugar à Transcrição nO7.791'
e à posteriorMatrícula nO13.474 do 2°RI-DF, ao abrigar no fólio real a glebade
160,00,00 ha: que denominaram "VERTENTES DO RIBEIRÃO TABOCA". Essa
prática l!0tarial e registral tolerada no' regime' registral 'antigo, exatamente pela
ausência de efetividade e insegurança, que continha, veio a s~rvir como um dos
motivos para a mudança do sistema inspirado, no modelo francês de registro' de
imóveis (Lei nO.4.827/1924),:pelo modelo inspirad'o no sistema gennâniCü (Lei nO,
6.015/1973). '

Somente que a 'mudança de regimes jurídicos não resolveu,'
questões de (in)segurança jurídica que permeavam o sistema regi~tralanterior,
menos ainda os negócios ou fatos jurídicos ocorridos no regÍIne revogado.
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, Por ocasião do descerramento da Matrícula na, 13.474 (doc.
fls. 1.073/6), a princípio, um'exame perfunctório do ato não revela defeitos formais
de maior gravidade. ,

Todavia, a partir 05/11/1981, com o R-4/13.474, (fls.' 1.073-:
vO/4), surgiu uma sequênCia de registros desalinhados com os princípi9s regisfrais .
implantados com'a Lei nÓ 6.015/73 (em vigor desde 01/01/1976), que soment~
trouxe mais incertezas a respeito do conteúdo declaratório seguro que haveria de .
.irradiar nas relações jurídicas que se firmassem com base nesses mesmos registros.

O exemplo do que se passa no referido R-4, repetiu-se da Av~
5 à Av:-23/13.474. Certamente que se está a falar, de assenfos de averbações, , .
'inelusive quando tais averbações dão a conhecer as correspondentes matrículas que
foram descerradas para abrigar os sub ..fracionamentos referidos. Contudo, mesmo
que as matrículas daí derivadas tenham especialização' da unidade imobiliária "
respectiva, trata'-se de uma especialização fundada na mesma incerteza anterior que: .
minav~ o destacamento' primitivo daque.la área de 160~00,0,0 ha e que. foi'
denominada "Vertentes do Ribeirão Taboca"; Confiram-se; a título de exemplo, os
documentos de fls. 107, 108, 109, 110, 111, 112 e outros mais que derivam da dita'
Matrícula na 13.474 e fundada na mésma incerteza objetiva que a respectiva-
especialização unilateral irradia nas que lhe seguiram. . . .. '

.Obviamente que o enfraquecimento do ef~ito declaratório
_qu.eemerge da~atrÍcula '13'.474 e das demais que daí derivâram,-n.~o põem"
termo ao direito individual e real correspondente. Entretanto, será necessário o
periciamento cartográfico que espanque incertezas a .respeito do direito real
declarado, de modo a afastar pos'sibilidades de sobreposições derivadas de
artifícios, como p. ex., o eventual deslocamepto de título mediante destacamento
parcial de área até mesmo existente, mas cuja especialização unilateral transbordou'
a descrição para áreas ex.ternas' ao perímetro donde deriva o próprio. destacamento. '

Segundo: A especialização unilateral produzida na eSCritura'
de lb/Q9/1974 (que serviu à constituição da Transcrição 7.791, à posterior
Matrícula nO13.474 e às que desta também derivaram), em determinado momento
toma por referencial outro registro anterior, constante de uma desapropriação de 11
alqueires, ocorrida em 05/02/1960, por escritura lavrada perante o 10 Tabelião de'
Planaltinade Goiás (doc. fi. 253). E nele se apóiam, muito embora as partes na
escritura de 1.974 não tenham sido signatárias daquela' desapropriação amigável 'de ..
1.960. É valioso o trabalho pefiéial a se realizar, para averiguar se tal não
constituiu artifício ou conveniênci!l para criar referenciais impbiliáriosque mais
, àgravam o. emaranhado fundiário, do qu~ propriamente constituir-se em certeza
jurídica na qual apoiassem outros negócios.," .

Aliás, se antes havia uma desapropriação de 1.956, .de uma
área ainda maior, merece, ser bem investigada essa desapropriação de 1.960;

, .sobretudo para averiguar possível duplicidade de expropriação de uma mesma área
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ofisicamente representada em distintos registros concorrentes. ou em estado', de
sobreposição. A relevância do esclareciniepto dessa questão pode ensejar enorme
efeito elucidiltivo, permitindo perceber se a linha da d,esaprópriação de 1.956 não,
precede a linha declarada na desapropriação- de. \.960, quando parecem contei'
descriçpes divergentes para a uma mesma lil)ha que a rigor deveria ser coincidente .

. Se'por uma razao qualquer descrevem de modos divergentes aquilo que deveria ser
a mestnacoisa, antes de' apoiarem-se os .réus na. des.cfição .,conveniente que
tamarampor referência na escritura de 16/09/1974, é imprescindível que, primeiro,
se averigúe qual é a descrição escorreita, se a da desapropriação de 1.956, ou a da -' .

. __ . .. I, ..

desapropriação de 1.960. . .
Caberá à investigaçãO' pericial, nesse aspecto,bemesclaTecer,

para entãose concluir que a adoção da desapropriáção de 1.960, pela esctiturade .
1-..974,não foi' a~tifício para produf:ir sobreposição de títulos particulares sdbre o '

". terrenú público, de todo modo tomando-se o cuidada de aferir sea especiàlização .
unilateral de 1.974 (que está na origem da matrícula 13:474) se refere a "{...} uma"
cerca de arame que liga âcabeceira do Córrego Cangerana, com o córrego Mato
Grande; {.~.}" (fi. l.Q77) e nãaé essa cerca a Causa ou parte significativa de todo
emaranhado que se está a resolver nestes autos.

Veja-se queoa tal cerca de arame nãO'parece' ter sido referida
n9s registros antecedentes, ou se e~ta em algum momento foi referência registral
segura (a e~basar notas e registros ,súbsequentes Afinal, não canstava. da' ,~
Transcrição nO7.949 do RIILuziânia-Gb e da qual derivou'a destat~meritoda ároea- .
de 160,00,00 ha que veia a ser abrigada na Matrícula 13.474.

Entretanto, tais' questionamentos não prejudicam a solução da .
lide, ao meno~ no que diz à sua primeira fase do proceqimento demarcatório,<.
conforme assim é dividido por convençãO' dautrinária. Aav.eriguação 'destes,
, aspectos, de dúvidas bem ,se reserva à za fase do procedimento~ quando então a
apuração pericial cartográfica poderá lançar luzes àquilo que por ora apenas está a
despertar o tino' investigativo de um aspecto que antecede à compreensão de um
.cabedal de fatos que estãO'entrarthadosno emaranhado contexto.. .

, Terceiro: Tomando-se o ata de apossamento pelo qu'al o
Estado de' Gaiás, assenhoreou--se das, terras desapropriadas, recebendo não .só .a
, propriedade, mas, também, a posse da área total delimitada pela perímetrO' do que
. foi objeto da de~apropriação, resulta que a partir de então, se as expropriados nãoo .
eram proprietários ou possuidores, ao menos terminaram po~ dar posse (ainda que ,.'
a non domino) daquilo que pertencia a outrem. '.'

/ , ' . E mesmo' assim, não houve qualquer impugnação de
confinantes eventualmente prejudicadas', nem de quem quer que sej~, a respeito das
divisas declaradas na escritura ge desapropriaçãO'. Logo, segunda' a do~trina ~do
Prafessar Humberto Theodoro~ cOIltraesses canfinantes, pa.ssau a flui o prazO'para'

o' ú<i
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a prescrição aquisitiva em favOr do expropriante,' desde a'. desapropriação de
08/08/1956 (fl.65/7-vO). , .:' ..

_ É bom obseryar que a vedação da usucapião em relação ao
Poder Público não' é via de m'ão dupla. A ordem normativa impede a usucapião de
bens públicos pelos particulares, mas não há impedimentb à usucapião de terias

. particulares pelo Estado. Logo, porquanto a venda que délÍ lugar à Transcrição nO:,
7.791 somente se consumou em 16/09/1974~a ,contár de 08/08/1956 já havia .'
transcOrrido prazo de mais de 18 '(dezoito) an~s em' favor' da consolidação'das
divisas estabeleddas com a desapropriação amigáveL. .

Evidentemente que, nos termos do art. 551' do Código Civ~l de , ..'
1.916, éoma redação determinada pela Lei nO2.437/1955, "Adquire tilmbémô
domínio do imóvel aquele que, por 10 (dez) anosen(re presentes, ou'15 (quin'lré)
entre ausentes~.o possuir cômo' seu,' contínua e incontestadaniénte,'com justo
título e boa-fé." (g. n.) , . . ',' '. / ' .

E isso se passou no episódio destes autos. MinaI, pEstadüde',
Goiás tinha just'o título e boa-fé para então converter em propriedade aquelas.
faixas de terras lindeirasque eventualmente estivessem além das linhas'dadivis;a .. ,
efetiva : dos tran~mitentes:.Se fosse -para contrariar interesses,' sobretudo de'
confinantes, por ~erto es~es já teriam dyduzido o inconformismo. Logo, ainda,que .

_não se cogitasse de justo' título "eboa-fé para consumar aprescriçãoaqllisiiiva
abrevjada, .mesmo após a alienação de 1.974 não' se vê qualquer'oposiçªo dos
titulares do direit,Oreal declarado pela Transcrição nO7.791, ou dos seus sucessores,'

I . anunciados pela matrícula 1~.474, nem ta1r?-Pouco.de quaisquer COnfinantes do, .
.terreno público. . . , "

A lide destes autos somente foi inaugurada êrrt çlistribuÍção de' .
17/03/1986 e, se alguma resistência foi manifestada contraodireit9real dedaraçlo .
pela sucessora TERRACAP,este som~nte veio após decorridos' 30, (trinta)' aJ;ios,

.prazo mais do que suficiente para que uma "mera'situação de fato ~ se é que/não
fosse situação de direito - transmudasse em propriedade definitiva segundo, aS

, linhas estabelecidas em 08/08/1.956; ..' . '. '.. ...'..'
• _. '\ • ••••• • • o" • '. • "r.," ".'

Quarto: Cumpr~ considerar que os antecessores de Ivan;
Alves Correa .(Adelino Ferreira Alves' e s/m,Jorge Ferreira AtveS' e sim, Delfim ....
Ferreira Alves. e s/m, Lourdes de Melo Alves, Sebastião Ferreira Alve,s, João

. Ferreira Alves e sim, Maria José de Castro, Baltazar Alves, IdalinaAlvesPorto e.
sim, OlimpiQFerrei.ça Alves e s/m, Emy ..Maria Alves, Brair Moreira e sim,.

, Eurico Alves. e sim - doc. fl. '1077) não reivindicaram quaisquer', áreas' que .
,porventura estivessem ,sendo ocupadas indeyidamerite: pelo.' 'Poder". Público .
. expropriante e por força do título da expropriação, sobretudo áreas que. pUçles:sem
ter sido agregadas ao imóvel público em, razão da fixação da linharetaql1~ vai da'
cabeceira do Córrego Cangerana à cabeceira do Córrego. Ma.to Grande.

Incluído naP~l.Uta:01/07/2013 41/46 .
Último andamento: 01/07/2013 - DElERMINADA PUBUCACAONO DJE ~PAUTA DO Dl
- 01072013 . .

I' "/111111111~III IMII~II ~II 11111~IIJJllllllllIIllllIllIlllllllllIlllIllIllllllllllllllllllIllIlIIllIlI11111111111111I1111 11111/11111111111111111111111111111111111111



-----'-.-,--,._--'.--"-,-~==========._,=._.=--,.=..=. __ .===========================

I ,

Poder'Judiciário da União _ ' Folha N° '

Tribunal de Justiça do Distrito Federa,1e.,Territórios " , '. I.~.'..Ii...:..L:L,,-= ...r•..........,'.Vara de 'Meio Ambiente,Desenvolvimen,to Urbano e'Fundiario do Distrito
Federal ' .' "

Ora, se não há a' menor evidência da insurgênc,ia. de,sse's
primitivosproprietários,- salta' que não haveria os sucessores pos 16/09/1974 de
insurgirem-se contra s,ituação que já estava consolidad~ désde L956,se,não por
oportunismos jnconfessáveis.

. Ora, o sucessor ,a título voluntário sucede o antecessor nos
mesmos direitos e bbrigações. No entanto, se se reconhecer que os liÍnités .da '-
propriedade privada adquirida em 1974'não estavarn compreendidos noscontomos ,
e nos lirllites dâ boa-fé objetiva qlie guiou o negócio, somente resta conCluir qrieos. -

,derradeiros estão 'buscando pretexto para elastecer direitos' que 'à, aquisição'
primitiva não continha. , . , .' . .. . _

, .Seo fazem somen.teagora, ainda que por resistência à linha da
".demarcação propostà com:a inicial, tal não coaduna com oes,tado' anímic6 no ,qual.',
os antecessores não manife~taram interesse algum .em ~mpugnara linha de divisa"
estabelecida coma desapropriação de_L956.Assim,se Çls antecessôres tinh~m'
respeito pela linha divisória de 1.956"aos sucessores atuais cabe o mesmo respeito,'-
se não fizeram ressalvas expressas por' ocasião daiaquisiçãode L974~ ,Somente

; assim. é que se compreenderá quanto à eventual boa ou má-fé de qU:,e,n13:dguife,
alguma coisa determinada, 'mas procura- assenhorear-se de algo que está mais além '
ou fora da área de terrasefetivarriente adquirid~. ", . '

. . As indefiJiições' fundiárias, con.tudo,' mesmoaqll.elas
decorrentes de' situàções que ensejaram a 'revogaçãoda.Lei4.827/1924,' bem: ....;
podem espelhar disputas por terras de u~o.urbano, ,

Ainda está em curso, o processo históricoejurídico pelo qual '.
se dá a formação. da propriedade imóvel, naquilo que:sofre das antigas indefinições .
ou imprecisões. Porém, o aperfeiçoamento do regime' jurídico de proteção da '.

. propriedade "imóvel . e ,a novas ferramehtas" tee~ológicas 'çontémporâneas.
introdu'zidas com o advento da Lei do Georteferenciamentode Imóveis Rurais>no
10.267/2001e regula~entada-pelo Decreto 5.570/2005~' tendem a por fim ti este
estado dé coisas; antecipando-se um procesSo demais ~lgumasdecadaspar(l que
tudo se. ajeite e se estabilize. em feJ;"mosde' maior segurança' jurídicaJe'
confiabilidade no sistema.
. De tal modo, não obstante todas as indefiniçõesque o passado .

. 'histórico reconhece ao episódio destes autos, ainda ássim persiste aviabilidaderea~
-do respectivo acertamento' pora demarcação e simultâneo georrefeámêiamep.to, de,
tudo fazendo constar o Registro de Imóveis para' que assim o respectivo efeito ,
declaratório sirva de guia e segurança ao comércio jurídicodessesIIl~smos bens.' ..

. . Basta, assim, que .a cognição especializada ,entre em cena e
bem cumpra o seu papel, consoante lhe é própria a segunda fase'do procedimeIlto
demarcatório. y' '.di
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~
IH ~ Do encerramento da primeira fase do procedimento

. . ..

..

, Como já se apregoou, o procedimento é.complexo epetmeado
de,particularidades que o tomam incomum no cabedaJ dos demais procedimentos
. codificados.
. No entanto, eâbe acentuar que a .presente sentença, não
, obstante o' processo se' arraste desde a distribuição de 1.986, somentea.gora' se
resolve a parte que a doutrina reserv51 ào qu~ denomina "primeira' fase dó
procedImento" . ",' "

E nesse aspecto, inclusive em face da prática forense um tanto '
quanto episódica, vale tré;lzerà colação subsídios doutrinários: " : " '

"Já vimos que, com ou sem contestação, com ou sem acordo das partes quimtó,
ao pedido de demarcação, a primeira fase d~ procedimento. demárcatório sempre será encerrada através de

\ uma sentença. '
A função precípua 'dessa sentença é, primeiramente, decit[ir sóbre a

pl:ocedência ou não do. pedido de demarcação, e, em o acolhendo, determinar -o' traçado da" llizltà
'deinarcanda (CPC, art. 958)." . .

f...J ' '. . .,' .' " ' " " '
, . Essa sentença, quando se apóia nos títulos ou na posse dos confintlntes, para"

definir o traçado da linha de divisa, tem natureza predominantemente declarâtiva.Quando, porém" à falia,
de dados precisos nos títulos e quando ausente aposse, tiver o juiz de resolver o' conjlito.de limites pelá '

.. .' .- \ ". -
partilha ou adjudicação da zona contestada, sua sentença ser(Í constitutiya, por criar limites:novos e impor,
uma situação jurídiça distinta d{/qukla que prevalecia antes do processo. '. '

No processodem~rcatório, ao contráriO do que 'se pensa, tnãoé o agf;me'nsor,'
nem são os arbitradores que definem a linha demarcanda. Os peritos são elementos auxiliares, são aperias
fontes rnformativas do juízo. Fornecem eles os dados técnicos que o juiz necessita para dirimira questão a " .. !
respeito da linha de divisa dos imóveis dosUtigantes. .' . " ' ,

. - É [unção do juiz, em face da prova oferecida pelas partes ou colhida de ofiêio
no correr da perícia, proferir asentença, que' mandará "guardar os antigos limites, se não se pTovar que
outros foram legalmente constituídos", ou estabilecerá "novos limites se nenhum se provarem"." ',"
. , . É ao juiz que compete'determinaros limites de conformidade coma posse;
que compete.. dizer se a posse está ou não provada; se é ou não o caso de partilhar ou ádjudiCar azonti
contestada. " . .'

É o juiz; enfim, que, ao proferir a sentença definitiva da fase contendosadd
ação demarcatória, define a linha de confinação. em disputa. . . .

. W' .', .,
A primeira sentença (a do art. 958) deve solucionár todas as dúvidas sobre a

traçado da'linha demarcqnda, de modo que após seu transito em julgado, impossível é discutir a respeito
dele. O que sobra para a fase executiva é ape~as o problema da assinalação material dQ'linhasob're o
terreno, ou seja,acolocaçãodos marcos no solo. "(g. n.)'

." ,~

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

Porém, é de clareza solar que cabe a demarcação,
inclusive para elucidar .dúvidas a respeitàs deregistrpsconcorrentes, naquilo que ,
possam implica,r deslocamento de títúlos e sobreposição de áreas comuns amais de \
um registro imobiliário, inclusive averiguar sobre a higidez do negócio jurídico e
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ato's registrais que deram 'origem à atual Matrícula ,no13 .474e em razão da qua1'os
réus primários contr~põem seus interesses em face da TERRACAP.

IV - Dispositivo.
j.

, I

"',

- Diante de todo o exposto, não se olvidando quanto à
. desistência formulada pela autora primitiva, mas, na bilateralidade do processo que
aútoriza a sqlução çla'questão controvertida segundo O'interesse manifestado pelos ."
réus, rejeito todas as questões preliminares e de ordem pracessual que foram ' I

...... -postas: (
,Rejeito, ,ainda, a' argüição de. falsidade material e.

ideológica afirmada pela TERRACAP às fls. 605/8" aliás,eniraz~o da qual se
deu a perícia'realizada pestes autos, mas que na entanto escapou au excéd~u dos ..
fins e lirpites a que se destinava. . . . I, .. ' ." .

. 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 da CPC:, .,..

. Sobre a demarcação propriamente, ante amanif~sta"
indefinição da linha de 'estreinação, e com ~poio no ritual ofertado pela doutrina'
citada, no' interesse dos réus aO recusar o pedido d~. desistência formulada pela ....>
. autora, julgo procedente a pretensão demarcatória. . . '" '

Outros:sim, .para dirimir incertezas, -a 'respeito _dê linhas
divisórias, . é adotada aquela -linha de que fala a desapropriação . amigável de '.
'08/08/1956, feita por escritura pública lavrada em Ilotas do 1° OfíciO' d.eLuziâniá~
GO, livro 74, fls."10/13 e de cujo trecho no que interessa à lide destes autas é assim
reproduzida: "[...} vai à cabeceira do Cangerantt,desta segue. em linha reta à "
cabeceira do' Tabóea que lhe fica mais próximá; segue p(Jresta última abi,;xo qté ~
a barra de outra cabeceira da mesma Taboca; porestaaClma aféa barra de um
valo, por esta afora àté a cabeceiradqk{ato Grande e por este abaixoatésua
barra com o ribeirão "Santo Antonio'" ou "Rapuda", nó,fundOdosquintais:'" .'
(Grifei '- fi. 65-vO)' . '.

Para_o levantamento da linha de demarcaçãO' ora
-definida, bem assim .a sua assinaI açãO'geográfica, nomeio peritos arbitradores .os i.
engenheiros cartógrafos EDALDO GOMES, e OSVALDO ARI ABIB, bem assim
o engenheiro agrimensor ALCIDES GALDINO DOS ANJOS, todos.' com.
"endereços e currículos arquivados na Secretaria deste juízo, aos quais cabe.r(
promover o'S levantamentos técnicos necessários, bemassini elaboraras plan!as.e'
marcos correspondentes, observadas as disposições. legais ,a respeito 'do
georreferenciamento, inclusive O'bedecidas, as exigências técnicas do' INCRA'
enquanto gerenciador da base cartagráfica, tudo de modo a obter-se a certifiCação
correspondente e necessária à sua posterior inserção na Registro de Imóveis.
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Poder Judiciário da Uniao Folha N°
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios . ~. 'L
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiario do Distrito 4-
Federal

)

Por ocasião dos trabalhos periciais, deverão os senhores
, peritos responder,a eventuais quesitos das partes, bell1ainda aos seguintes do juízo~

! 1) Os limites dequ;e cuida a desapropriação amigável de',
1;956, feita em proveito do Estado de Goias e assim consubstanciada na Escritura
Pública de 08/08/1956 pode'm ser inteiramente restabelecidos no.atual estado físico'
do lugáre diante de modificações antrópicas resultantes- ~e sua ocupação urbana?-, '

tI) Assinalada no solo a Fnha demarcatória definida na
presente sentença, podem os Senhores' peritos dizer que a ,área pública sofre de,
ocupações por p~rticularês, sem título correspondente? .

. I'.. : ,

, 1.2) Na hipótese de ocupação de terras públicas por
particulares; são ocupações cujos títulos encontram-se "deslocados", i.~, 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 primeirofracionameritn que deu lugar
ao imóvel qu~se' acha matriculado rio 2° RI-DF sob o 'nO 13.474 (anterior
transcrição nO7.791- fi. 1.077), a respectiva especialização de área com.160,00,OO
ha., que passou a ser 'denominSlda "Vertentes dó Ribeirão Taboca", tal produziu
alguma intercorrência com ,a área de terras que foi objeto daquela desapropriação
levada a efeito pelo Esiado de Goiás em 1;956? ,'"

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

. '22) Ainda na hipótese afirmativa; podem esclarecer e
demonstrar por meio 'cartográfico tal sobreposição? ' '

2.3) Tamb~m na hipótese de sobreposição causada pelo
referido fracionamento (transcrição nO7.791), quais os ocupantes ou réu'sque estão

- estabeieéidos, total ou :pardalmente,- na área desaprôpriada?

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 eq'uem foram os respectivos
empreendedores? ~'
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Poder Judiciárià dá União Folha N0
, " Tribunal de JUstiça do Distrito Federal e Territórios', JS
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiario do Distrito
Federal .

3) O imóvel com área de 11 alqueires a que se fefe e a
, desapropriação de 05/02/1960 e referida na transcrição, n07.791 (fI: 1.077) guarda
relação de sobreposição com outro imóvél,público ou particular?

' 3..1) Na hipótese desobreposiç,ão com inióvel público, tal
resulta de eventual desapropriaçaoem duplicida~e? Justificar em qualquer outra
hipótese. \' ,

"," /

, 3.2) Ainda 'na hipótese afirmatiya, existem diferenças
'substanCiais n'a descrição de perúrtetros que pudessem repercutir objetivâmentena
'ref~rência adotada pelaesç:~itura de 16/09/1974, livro 38i,'fl. 50, a que' se refere a
dita transcrição 7.791 (fi. 1.077), sobretudo de modo. a tra~ei acréscimos de áreas à
'Fazenda Taboquinha ou a títulos que dela derivaram? " , ,

" , Par~ a fixação da linha divispria poderão os' peritos se:
valer de elementos registrais, notariais, cadernetas de. campo ou quaisque,r outros

. ".,
que tenham pertinência com o 'respectivo encargo, e admitidos segundo as técnicas
do seu ofício, inclusive imagens aéreas, atuais e antigas~,adquiridas ou custodiadas
,pelo Poder Público e sua administração descentralizada, porém, de todo D)odb,
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 referenêiais 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,. aip:da, registrar no' ,laudo outros.
elementos que julguem ter pertinência com a Causa ,ou que venham apurarem
razões dos trabalhos.

Após b trânsito ém julgado da pre'sente- sentença o juízo , '
fixará as demais condições e fonnalidades parê;!aréaliiaçãoc!a perícia, inclusive
assinalando o prazo para apresentação de quesitos das partes e indiCação de
assistentes técnicos. ' , ' ,

• . '. J'

_ . 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 melhor poderão ser examinadas as que'stões que refletem'
na repartição desses ônus.',

P.R.I.
Brasília - DF, segundá-felra,Oil07/2Q13 às 14hS9 .

. ~~,
Carlos D. V. Rodrigues

Juiz de Direito
' . '
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