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

Ref: Ação Demarcatória
Processo nº: 3.526/86
Autora: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP
Réus: ARTUR MILHOMEN NETO, IVAN ALVES CORRÊA, ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, 
BARTOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI, SOCIEDADE 
MAÇÔNICA ATALAIA DE BRASÍLIA E OUTROS

ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, BARTOLOMEU DA SILVA FILHO, 
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI e SOCIEDADE MAÇÔNICA ATALAIA DE 
BRASÍLIA, devidamente qualificados nos autos da Ação Demarcatória – Processo nº 3.526/86 – 
por seu advogado infra-assinado vêm, respeitosamente, perante V.Exª, EM REGIME DE 
URGÊNCIA, expor e requerer o que segue:

1 - A presente ação demarcatória visa definir qual é o limite verdadeiro 
que divide a fazenda Papuda I e a fazenda Taboquinha, ambas, localizadas no perímetro do 
Distrito Federal.

2 - De fato, a TERRACAP alegando confusão de limites sustenta que a linha 
divisória é a que consta do título de domínio da Transcrição nº 30, livro 3-antigo, fl. 32, feita 
em 27.11.1903, perante o Cartório de Imóveis de Santa  Luzia-Go e que está assim definida:



“...que vai à cabeceira do Canjerana, desta segue em linha reta à 
cabeceira da Taboca que lhe fica mais próxima; segue por esta última 
abaixo até a barra da outra cabeceira da mesma Taboca; por este 
acima até a barra de um valo, por este afora até a cabeceira do Mato 
Grande...”

3 - Os réus, por sua fez, defendem que a linha divisória que se pretende 
demarcar é aquela que consta do Auto de Demarcação da Fazenda Papuda homologada por 
sentença, transitada em julgado, proferida pelo MM. Juiz da Comarca da Santa Luzia-Go, em 
data de 27 de novembro de 1926 e que está de acordo com os limites dados na Transcrição nº 
de Ordem 27, do livro 3-antigo, fl. 29, feita em 31.05.1902, perante o Cartório de Imóveis de 
Santa Luzia-Go, assim definida:

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

4 Esclarecem os réus, ora peticionários, que durante estes últimos 09 
(nove) meses, ou seja, no prazo fixado por V.Exª para realização da perícia, os assistentes 
técnicos Sebastião Mesquita e Gerardo Magalhães (este falecido recentemente) tentaram, em 
vão, manter contato pessoal como o perito-agrimensor, Dr. Osni Morinishi, para com ele ter 
uma conferência e obter informações sobre os andamentos dos trabalhos periciais, sendo que 
somente no último dia 06.10.2011 o engenheiro Guilherme Louly (CREA 11.257/0-DF), 
contratado pela AJAB, lhes apresentaram uma planta com o esboço de uma linha de 
demarcação, totalmente arbitrária, que segundo ele será adotada pelo perito-agrimensor.

5 - Segundo consta dos autos, o último prazo deferido para o perito-
agrimensor entregar o laudo técnico encerra hoje, dia 07.10.2011. Todavia, o expert se 
encontra na cidade de Teresina-PI e ao que tudo indica não cumprirá o prazo judicial já 
prorrogado.

6 - Os peticionários têm conhecimento que o perito-agrimensor presta 
assessoria para organismos internacionais (v.g: ONU) e a maior parte de seu tempo é 
consumido com viagens fora da Capital Federal, o que vem retardando sobremaneira a 
conclusão da perícia desta ação demarcatória, cujo processo se arrasta, desde o ano de 1.986.

7 - Ressaltam, ainda, que o perito-agrimensor, em tempo algum, pôs seus 
pés na área, objeto da demarcação, ou seja, não fez os levantamentos, ‘in loco’, na área em 
questão, não tendo, assim, condições de apresentar a V.Exª a planta da região, acompanhada 
do respectivo memorial das operações de campo, conforme preceitua o Parágrafo único, do 
artigo 957, do CPC. 



8 - Todavia, segundo informações que chegaram ao conhecimento dos 
réus-peticionários, o perito agrimensor, ao invés de cumprir o seu ‘munus’, conforme 
determina a lei, em razão do seu minguado tempo, tratou de louvar-se em informações 
obtidas junto ao núcleo de topografia da TERRACAP, para elaboração da planta do imóvel, com 
a indicação de uma linha divisória totalmente arbitrária.

9 - Dizem que a linha da demarcação sugerida pelo perito-agrimensor é 
arbitrária, porque ela não consta dos limites e confrontações constantes das Transcrições 
imobiliárias de nº 27 e 30, do livro 3-antigo, feitas perante o cartório de registro de imóveis de 
Santa Luzia-Go, em 31.05.1902 e 11.07.1903, respectivamente, bem como não está de acordo 
com o Auto de Demarcação da Fazenda Papuda, que foi homologado por sentença proferida 
pelo MM. Juiz da antiga comarca de Santa Luzia-Go, que transitou em julgado no dia 
27.11.1.926.  

10 - Enfatizam, também, que o levantamento do traçado da linha 
demarcanda, por força dos artigos 956 e 957, ambos, do CPC é tarefa atribuída, em conjunto, a 
03 (três) experts, isto é, a um agrimensor e a dois arbitradores nomeados.

11- No caso concreto, até o presente momento, os dois arbitradores não 
foram nomeados por esse honrado Juízo, razão pela qual o perito-agrimensor, sem base legal 
e a míngua de elementos factuais confiáveis que deverão ser levantados pelos 02 (dois) 
arbitradores, não poderá apresentar a V.Exª uma planta do imóvel com a indicação da linha, 
objeto da demarcação.

12 - Com efeito,  a legislação processual civil, na parte que trata sobre o 
processo da demarcação, funda-se nos artigos 956 e 957, que têm a redação seguinte:

 “Art. 956. Em qualquer dos casos do artigo anterior, o juiz, antes de 
proferir a sentença definitiva, nomeará dois (2) arbitradores e um (1) 
agrimensor para levantarem o traçado da linha demarcanda.” (g.n)
........................................................................................................
“Art. 957. Concluídos os estudos, apresentarão os arbitradores 
minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, tendo em 
conta os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as informações 
de antigos  moradores do lugar e outros elementos que coligirem.”

13 - Como se vê, ao agrimensor cabe anexar ao laudo apresentado pelos 
arbitradores, a planta da região, o memorial das operações de campo, os quais serão juntos 
aos autos, podendo as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, alegar o que julgarem 
conveniente.

14 - Aos arbitradores, por sua vez, cabe elaborar um laudo ou relatório 
sobre o traçado da linha demarcanda, ou seja, um plano, um esboço de solução para a 
demanda, apurando dados geográficos, os achados atestadores de apartações, as informações 
orais ou escritas, para que possam chegar a uma conclusão após o exame.

15 - Sem a realização cuidadosa e completa dos trabalhos periciais dos 
arbitradores não é possível ao agrimensor levantar a linha da demarcação e muito menos 
V.Exª julgar a causa, máxime porque é nesta primeira fase do processo que se resolve toda a 
lide, deixando-se para a segunda etapa apenas a colocação dos marcos necessários.



16 - Acontece que, Inobservando a regra clara contida no artigo 957, caput, 
do CPC, o perito-agrimensor, sem apresentar o memorial das operações de campo, sem 
considerar os limites e confrontações do título de domínio registrado na Transcrição nº 27, 
do livro 3-antigo, fl. 29, de 31.05.1902 do cartório de imóveis de Luziânia-Go, sem atentar 
para os limites contidos no Auto de Demarcação da fazenda Papuda que foi homologado por 
sentença de 27.11.1926 e violando, de maneira grave o disposto no artigo 1.928, do CCB e 
com base em informações obtidas junto à TERRACAP/NUTOP pretende apresentar a V.Exª 
uma planta contendo uma linha arbitrária de demarcação, sem qualquer parâmetro ou base 
legal, que se inicia junto ao Córrego Mato Grande, passa pela Estrada do Sol, percorre um 
pequeno trecho sobre o divisor entre as fazendas Papuda I e Taboquinha e segue em rumo 
em direção ao Córrego Canjerana. (vide planta anexa) 

17 - É importante registrar que neste ano de 2011, os peritos que 
estiveram na área, objeto da demarcação, para promover os levantamentos topográficos, 
identificar os marcos, rumos, colher informações de antigos moradores foram as pessoas dos 
engenheiros Sebastião Mesquita,  Osvaldo Ari Abib, Guilherme Louly e Carlos Augusto de 
Campos, os quais não prestam serviços para o perito-agrimensor.

18 - Assim, o levantamento da linha demarcanda, feita de maneira 
unilateral e arbitraria, pelo perito-agrimensor, sem a participação obrigatória dos 02 (dois) 
arbitradores, a toda evidência, constitui um ato nulo de pleno direito, uma vez que o 
engenheiro Osni Morinishi Rocha, durante o prazo que lhe foi deferido para realização da 
perícia, em momento algum esteve, ‘in loco’, na área, objeto da demarcação, para cumprir o 
seu dever que está previsto no art. 957, Parágrafo Único, do CPC.
19 - Diante do exposto e uma vez comprovados todos os fatos 
acima mencionados, os réus-peticionários requerem a V.Exª, EM REGIME DE URGÊNCIA, a 
adoção das medidas profiláticas-jurídicas seguintes:  

a) CHAMAR O FEITO À ORDEM, para que a perícia desta ação demarcatória, cujo processo se 
arrasta sem solução desde o ano de 1.986, se faça em estrita obediência às regras contidas no 
artigo 956 e 957, ambos do Código de Processo Civil;

b) Indeferir qualquer pedido formulado pelo perito-agrimensor, a respeito de levantamento 
da importância depositada em juízo, para remuneração dos trabalhos periciais, até que V.Exª 
avalie se o engenheiro Osni Morinishi Rocha deverá ou não continuar a frente do encargo que 
lhe foi confiado, eis que o mesmo não vem desempenhando o ‘munus’ em observância ao 
regramento legal, causando inegáveis prejuízos para os réus deste feito demarcatório.
 

Pedem deferimento

Brasília-DF, 07 de outubro de 2.011.

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
OAB-DF 4.785


