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EXMO SRa DOUTORA JUíZA DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Ref: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Processo nO:2.011.01.1.202909-6
Excipiente: ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO
Excepto: OSNI MORINISHI ROCHA

ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, qualificado nos
autos da Exceção de Suspeição argüida em desfavor do Perito Oficial, OSNI
MORINISHI ROCHA - Processo nO 2011.01.1.202909-6 - por seu advogado infra-
assinado vem, respeitosamente, perante V.Exa requerer a juntada, nos autos, da
Transcrição da ligação telefônica de Dr. Mário Gilberto de Oliveira (OAB-DF 4785),
feita em 07.10.2011 para o Perito Oficial, OSNI MORONISHI ROCHA, por intermédio
do celular prefixo nO: 81298818, pela qual o advogado do Excipiente suplica ao Expert
recebê-lo, juntamente, com os Assistentes Técnicos das partes para buscar a verdade
sobre o traçado da linha de demarcação entre os imóveis rurais denominados Fazenda
Papuda I e Fazenda Taboquinha.

2 - Informa o Excipiente que por intermédio do depoimento da digna
Promotora de Justiça, Dra. ANA LUÍZA LOBO LEÃO OSÓRIA, no dia 07.08.2012
tomou conhecimento de que o patrono do Perito Oficial, DI. DERALDO CUNHA
BARRETO FILHO, na condição de engenheiro agrimensor, era funcionário da
Procuradoria Jurídica do Distrito Federal, tendo o MPDFT requisitado seus serviços
profissionais.

3 - Esta informação da ilustre Promotora de Justiça, DI. ANA LUÍZA
OSÓRIO se confirma por intermédio do documento de fls. 1036-1039 dos autos da
Ação de Demarcação - Processo n° 3.526/86 - pois, ali, se vê que Dr. DERALDO
CUNHA BARRETO FILHO, na condição de engenheiro agrônomo/Assessor da 5a.
SPR assinou a Informação n° 151/97 - de 28.10.1997, que é do teor seguinte:
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•• Fls. 1036-1039 do Processo de Demarcação 3.526/86:

"EMENTA: A.S. nO 2.648/97 - Ação de Demarcação nO
3.526/86 - 3a• Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal -
Consulta Judicial - Loteamento 'Vertentes do Ribeirão
Taboca' - Deslocamento de Titularidade - Documentação
referente à fazenda 'Taboquinha' apresenta lacunas que
induzem a dúvidas - Implantação em terras não respaldadas
pela documentação, situadas na fazenda 'Papuda'.

"3. Deve ser feita uma colocação quanto a essa área. A
documentação que pretende dar respaldo ao domínio alude à
fazenda 'Taboquinha'. No entanto, a 'posse' (entre aspas, por
se tratar de ocupação em terras públicas), ou ocupação, deu-se
na antiga Fazenda 'Papuda'. Assim, fica caracterizada a
prática de DESLOCAMENTO DE TÍTULARIDADE, na qual
tem-se uma situação em que os documentos não respaldam
domínio sobre a posse efetivada. Esta seria a primeira
divergência identificada, e, por oportuno, deve ficar claro que
essas fazendas possuem identidades imobiliárias próprias,
possuindo, inclusive, transcrições distintas, o que permite sua
individualização nas Serventias imobiliárias competentes. Nesse
contexto, devem ser desenvolvidas duas análises, sendo uma
relativa à documentação e à área respaldada pela documentação, e
outra relativa à área fisicamente ocupada.

DADOS RELATIVOS À ÁREA FISICAMENTE OCUPADA.

A área ocupada situa-se em terras da antiga fazenda
'Papuda', a qual foi integralmente desapropriada.
Particularmente à região gue abrange a ocupação fisica sob
análise, pertence à parte conhecida por 'Papuda l' e perfaz uma
área de 1.957,475 algo (mil, novecentos e cinqüenta e sete
alqueires, quarenta e sete litos e cinco décimos), equivalentes a
9.474,1790 ha (nove mil, quatrocentos e setenta e quatro hectares,
dezessete ares e noventa centiares). Essa região foi expropriada
pelos seguintes instrumentos: (1) transcrição n° 9.501 da
Serventia de Luziânia(GO); (2) transcrição n° 20.500 da Serventia
de Planaltina-GO; e (3) transcrição n° 20.745 da Serventia de
Planaltina-Go. Logo, com relação à dominialidade, as terras ~
fisicamente ocupadas são desapropriadas.
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Nessa esteira, depreende-se que as vendas foram
efetivadas sobre um patrimônio que não pertencia aos
vendedores/loteadores.

DADOS RELATIVOS À ÁREA CITADA NOS DOCUMENTOS

Situada na antiga fazenda 'Taboquinha';

A fazenda 'Taboquinha' foi desmembrada da antiga
fazenda'Papuda', passando a ter identidade imobiliária
própria. Sua cadeia dominial simplificada segue a sequencia:

Transc1ção n° 27

Transc1ção n° 28

Transcrição n° 7.949

• As transcrições anteriormente citadas são pertinentes à
serventia imobiliária de Luziânia/GO. Na "rabeira" dessa
sequência , foi implantada uma nova sequência, que liga a TR.
7.949 à de n° 7.791, essa última do Cartório do 2° Oficio do
Registro de Imóveis do Distrito Federal, que por seu turno deu
azo à abertura da mato N° 13.474 da mesma Serventia. Com
isso, a cadeia dominial apresentada pela autora como sendo a
alegação da ré fica construída da seguinte forma:

Transcrição n° 27•Transcrição n° 28

+Transcrição n° 7.949

Transcrição n° 7.791*•Mat. 13.474*•* Pertinentes ao Cartório do r
Ofício do Registro de Imóveis
do Distrito Federal

Nesse ponto surge uma dúvida sobre a TR. 7.791: uma vez
que a TR. 7.791 tem por anterior a TR. 7.949, deveria repetir os
limites constantes daquela, máxime no que concerne às divisas
entre as fazendas 'Papuda' e 'Taboquinha'. Veja-se que na T~



7.949, essas divisas apresentam uma delimitação que foi
distorcida pela tr. 7.791; a linha que une as cabeceiras dos
Córregos Mato Grande e Canjerana. Pela tr. 7.949, temos que
a linha divisória entre as fazendas citadas compreende,
inclusive, a linha que segue " ...pelo Cangerana até sua
cabeceira, onde tem um marco cravado pela demarcação da
Fazenda Santo Antônio ou Papuda; deste marco à outro
marco na cabeceira do Córrego Mato Grande ... (sic). Dos
conceitos triviais de geometria, a menor distância entre dois
pontos é uma reta, e essa reta entre cabeceiras de aqüíferos
definiu divisas. Com isso, quer-se demonstrar que houve à
ocupação em cota, com deslocamento de títulos.

4. Assim, com relação à idoneidade da documentação, não é
possível estabelecer vínculo entre a documentação e a área
ocupada, havendo o deslocamento de títulos. Possíveis fraudes
foram levantadas no Relatório Final da CPI da Grilagem - 1995,
no que tange aos caminhos sinuosos que conduziram à elaboração
da documentação, mas da mesma forma apontada pela
TERRACAP. (...)"

5 - Como se vê, sem que o Perito Oficial fizesse o levantamento de
campo como é de seu dever, para localizar ou não os marcos artificiais contidos no Auto
de Demarcação da Fazenda Papuda, homologado por sentença no ano de 1926, o
Experrt fechou os olhos para esta realidade jurídica, bem como desconsiderou o título
de domínio da Transcrição n° 27, que anterior ao da TERRACAP (Transcrição nO30) e
passou a adotar a linha que sempre foi defendida por seu professor, o advogado e
engenheiro agrônomo da PG/DF, Dr. DERALDO CUNHA BARRETO FILHO e assim
o fez na clara intenção de beneficiar os interesses da TERRACAP. Por isso que à fi. 994
desta Exceção o Excipiente, por intermédio do engenheiro agrônomo da sa. SPR e
advogado, Dr. DERALDO CUNHA BARRETO FILHO assim manifestou:

FI. 994:

"Compreendemos o trauma de advogados que possuem
diversos processos contra a TERRACAP, tentando
demonstrar que o patrimônio público desta empresa pode ser
apropriado por particulares ..."

6 - Pela prova documental produzida, pelo depoimento pessoal do
Excipiente e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência do dia ./l
07.08.2012 se vê, claramente, que o engenheiro agrônomo OSNI MORINISHI ROCHA/ /

/ /
J/



não tem condições morais, legais e conhecimento técnico suficientes para prosseguir
como perito nomeado por esse honrado Juízo e realizar a demarcação dos imóveis rurais
denominados Fazenda Taboquinha e Fazenda Papuda.

7 - Por fim, diz o Excipiente que ele e mais de quarenta mil
moradores da Cidade do Jardim Botânico estão sendo prejudicados pela infeliz
iniciativa do MM. Juiz Titular dessa Vara Fundiária, que inobservando as disposições
contidas nos artigos 956 e 957 não fez a nomeação, como é do seu dever, de 02 (dois)
arbitradores, que deverão apresentar minucioso laudo sobre o traçado da linha
demarcanda, tendo em conta os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança e outros
elementos que coligirem (art. 957, caput, do CPC). A este laudo anexará o agrimensor a
planta da região e o memorial das operações de campo, os quais serão juntos aos autos,
podendo as partes no prazo comum de dez dias, alegar o que julgarem conveniente.
(CPC, Parágrafo único do Art. 957).

8) Em que pese a clareza das disposições contidas nos artigos 956 e
957 e parágrafo único, ambos, do CPC, o certo é que o MM. Juiz Titular optou para
nomear o celerado engenheiro OSNI MORONISHI ROCHA, que não realizou o
trabalho de campo, não realizou a demarcação da Fazenda Papuda e Fazenda
Taboquinha com observância do princípio da anterioridade do registro imobiliário e ele,
juntamente com seu 'professor', o engenheiro agrimensor da 5a• SPR, Dr. DERALDO
CUNHA BARRETO FILHO pretendem embolsar a quantia de R$198.900,00 (cento e
noventa e oito mil e novecentos reais) por um trabalho não realizado e que não se presta
para os fins dos dispositivos insertos nos artigos 956 e seguintes, do Cpc.

9) Pior, na audiência de instrução realizada no dia 07.08.0212, o
Perito Oficial teve a coragem de mentir perante V.Exa, quando afirmou, com a maior
'cara dura' que teria recebido a pessoa do assistente técnico, engenheiro agrimensor
GUILHERME LOUL Y, que nos autos do Processo da Ação de Demarcação nO
3.526/86 não é e nunca foi assistente técnico de nenhuma das partes demandantes,
conforme se pode constatar num breve examine dos autos principais.

10) O Excipiente só recebia alguma informação a respeito dos
andamentos dos trabalhos periciais, por intermédio do engenheiro agrônomo
GUILHERME LOUL Y porque este é amigo e colega de faculdade do Perito Oficial,
conforme se colhe do seu depoimento feito na audiência realizada no dia 07.08.2012.
Com relação aos assistentes técnicos do Excipiente, nomeados nos autos do Processo n° /'Í
3.526/86, o Perito Oficial jamais os recebeu, conforme se vê dos termos da Transcrição /
telefônica em anexo. /



11) Excelência, de acordo com as disposições do ~ 2° dos artigos 331
e 451 do CPC foram fixados os pontos controvertidos que são os seguintes:

"a) O perito nomeado, de fato, executou ou pessoalmente os serviços periciais que
lhe foram encomendados, transferindo-os ou não, parcialmente ou integralmente a
terceiros: Pelo próprio depoimento do Perito Oficial se vê, claramente, que ele não
realizou os serviços periciais de demarcação, que constam da sua proposta de trabalho,
pois, sequer compareceu em campo para fazer os levantamentos topográficos das áreas
em questão. Estes levantamentos de campos, segundo a proposta de fls. 805 custou ao
Excipiente a bagatela de R$34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). No seu
depoimento, o Perito Oficial afirmou, ainda, que o levantamento de campo consistiu
em busca de certidões nos cartórios. Em razão desta afirmação, que demonstra total
desconhecimento do que seja a perícia de um processo demarcatório, é importante que
V.Exa examine o valor que o Excipiente cobrou para realizar as pesquisas de cartório,
cujo quanto está indicado às fls. 805 e custou a bagatela de R$54.000,00 (cinqüenta e
quatro mil reais).

b) O perito nomeado tem ou não algum interesse direto ou indireto na causa: Nos
depoimentos de Dra. ANA LUÍZA e HÉLIO SOARES e pelo documentos anexadas
nesta petição se vê que o interesse de Dr. OSNI MORONISHI consiste e dar
credibilidade nas informações de seu professor, o engenheiro agrônomo e advogado, Dr.
DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, que na condição de assessor da PG/DF
emitiu a Informação nO 151/91, em nome da 5a• SPR, informando que a área ocupada
pelo Excipiente está localizada na Fazenda Papuda, portanto, em terras de domínio
público, conforme se vê do documento acostados às fls. 1.036/1039 dos autos
pnnClpals.

3) O advogado subscritor da peça de fls. 505/529 é ou não assistente de algumas
das partes a quem a perícia realizada diz respeito: Para se comprovar esta assertiva,
basta que o em. Julgador examine o teor do depoimento da il. Promotora de Justiça,
Dra. ANA LUÍZA OSÓRIO, bem como conteúdo do documento de fls. 1.036/1039 do
Processo de Demarcação n° 3.526/86, pois, ali está estampado que o advogado do
Excepto, Dr. DERALDO CUNHA BARRETO FILHO nos autos principais labora
como defensor dos direitos e interesses da TERRACAP e nestes autos de Exceção de
Suspeição defende os interesses de seu discípulo, copiou as conclusões contidas no
expediente identificado como Informação nO151/97 - 5a• SPR, conforme se vê da cópia
em anexo.

4) O referido advogado e assistente de parte tem ou não algum envolvimento com a
grilagem de terras: As provas carreadas para os autos demonstram que o advogado
DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, defensor do Perito Oficial, não só tem
envolvimento com a grilagem de terras no Distrito Federal, mas, na condição de
funcionário público, responde a Ação Penal, perante a Justiça Federal de Brasília,
proposta pelo MPF, pela prática de crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva, .~
prevaricação e advocacia administrativa, conforme se vê de fi. 596 dos presentes autos. ~
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5) O perito realizou ou não trabalho de pesquisa de campo, ou tais pesquisas era
motivadamente dispensáveis: Quem afirma que não houve levantamento de campo é o
próprio Excepto, que afirmou no seu depoimento que o levantamento de campo
consistiu em extrair certidões em cartórios de imóveis, sendo que para tal iniciativa as
partes rés do processo principal depositou, em juízo, a singela importância de R$
R$54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais), conforme se vê de fl. 805. O levantamento
de campo é o trabalho mais importante neste processo de demarcação, pois, é o Perito
Oficial quem informa que não localizou os marcos que foram fixados por ocasião da
Ação de Demarcação julgada em 1.926. Estes marcos constam do Auto de Demarcaçao
da Fazenda Papuda (fls. 579-581) ratificam as descrições dos limites da Transcrição nO
27 (fls. 554-555), bem como os limites da Fazenda Papuda parte Oriental ou
Taboquinha, definidos na Escritura Pública de Divisão e Limitação da Fazenda Papuda
celebrada em 23.06.1900 (fls. 552-553). Sem este levantamento, 'in loco', qualquer
demarcação é pura invenção do Perito Oficial que se baseou nos títulos de domínio da
TERRACAP, tal como informado por seu advogado, o engenheiro agrimensor
DERALDO BARRETO no documento de fls. 1036-1.036 dos autos principais.

6) O perito oportunizou ou não aos assistentes acesso à perícia produzida: Esta
assertiva poderá ser comprovada por intermédio do depoimento de Bruna Porto, que
apesar de ser apenas uma secretária que trabalha no escritório de advocacia do
advogado do Excipiente, que sequer conhece as partes destas Exceção, em data de
07.10.2011 grau a fala desesperada do advogado signatário da presente, que desejava,
apenas, que o Perito Oficial o recebesse, juntamente, com os assistentes técnicos
indicados pelo Excipiente, mas, este encontro sempre foi recusado, se limitando o vistor
oficial a prestar informações a seu colega de faculdade, o engenheiro agrimensor,
GUILHERME LOULY que não é e nunca foi assistentes técnico de qualquer das partes
demandantes no processo de demarcação n° 3.526/86, conforme alegou falsamente o
Perito Oficial na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 07.08.2012.

DIANTE DO EXPOSTO, o Excipiente requer que se digne

a) determinar o IMEDIATO afastamento do Perito Oficial, OSNI MORONISHI
ROCHA, encaminhando cópia deste processo de Exceção de Suspeição para a
Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, para a adoção das medidas administrativas
pertinentes, e, por conseqüência, chamar o feito principal à ordem, para que se cumpra
as disposições contidas nos artigos 956 e 957 e parágrafo único, ambos, do CPC, de
modo que se possa realizar os trabalhos de demarcação no processo nO 3.526/86 com
observâncias das regras legais pertinentes.

b) caso contrário, requer que seja deferida a prova pericial, pois, ela demonstrará que o
engenheiro agrônomo da 5a. Sub-Procuradoria do Distrito Federal, Dr. DERALDO
CUNHA BARRETO FILHO, foi a pessoa que elaborou o laudo pericial assinado pelo
Perito Oficial, OSNI MORONISHI ROCHA, o qual foi acostado nos autos da Ação de ~

/



Demarcação - Processo nO 3.526/86, em curso nesse r. Juízo da Vara do Meio
Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, e que também é o
responsável pela Informação nO 151/97 fls. 1036-1039 do processo principal, onde se
reconhece que a gleba de terras localizadas nas 'Vertentes do Ribeirão Taboca', da
Fazenda Taboquinha, que tem origem na Transcrição nO27, feita no Livro 3-antigo, fl.
29, em 31.05.1902 se trata de área de domínio da TERRACAP, titular das terras que
tem origem na Transcrição n° 30.

Pede deferimento.

MÁRIO GILBERT

Brasília-


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

