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

Ref: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO OFICIAL
Processo nº : 2011.01.1.202909-6
Exciente: ALCIDES TOMAS DE AQUINO FILHO e OUTROS
Excepto: OSNI MORINISHI ROCHA

ALCIDES TOMAS DE AQUINO FILHO, qualificado 
nos autos da Exceção de Suspeição argüida contra OSNI MORINHI ROCHA – 
Processo nº 2011.01.1.202909-6, tendo em vista o teor da certidão de fl. 533, que intima 
o excipiente a manifestar, no prazo de 10 (dez) dias sobre a impugnação oferecida às 
fls. 505/532, por seu advogado infra-assinado vem, respeitosamente, perante V.Exª 
pedir o imediato afastamento do Perito Oficial, em razão dos fatos e fundamentos 
jurídicos a seguir expendidos:

I – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUÍDAS

1 - As preliminares argüidas pelo Excepto são risíveis e devem ser 
rejeitadas, liminarmente.

2 - De fato, não há inépcia da petição inicial, se os fatos noticiados 
no presente incidente estão muito bem articulados e devidamente provados, por 
intermédio de documentos, principalmente, agora, com a juntada da cópia da petição de 
PRISÃO PREVENTIVA requerida pelo Representante do Ministério Público 
Federal, Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos contra o engenheiro 
agrimensor, Assistente Técnico da TERRACAP, DERALDO CUNHA BARRETO 
FILHO, que aparece neste autos de Exceção de Suspeição como advogado do Perito 
Oficial, OSNI MORINISHI ROCHA.

3 - De igual modo, não há preclusão temporal, para o ajuizamento 
deste incidente, tendo em vista que pelo teor do Parágrafo único, do art. 304, da Lei 
Processual Civil, o prazo para argüir, por meio de exceção, a suspeição do perito oficial, 
é de 15 (quinze) dias, contados do fato que a ocasionou. 



4 - No caso sub examine, dito prazo deverá ser contado da data em 
que o Excipiente tomou conhecimento do falso laudo técnico, que foi elaborado pelo 
Perito Oficial Osni Morinishi Rocha, com a participação do engenheiro agrônomo e 
Assistente Técnico da TERRACAP, DERALDO CUNHA BARRETO FILHO  - CREA 
6.631/D-DF que também é seu advogado nestes autos de incidente de exceção de 
suspeição.

5 - Veja-se que o DJe que foi disponibilizado no dia 19.10.2011 
publicou a r. decisão da il. Juíza de Direito Substituta, Dra. Theresa Karina de 
Figueiredo G. Barbosa, ‘in verbis’:

“Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo 
apresentado pelo i. perito. (...)”

6 - Os presentes autos revelam que o incidente de argüição de 
suspeição foi protocolizado no dia 20.10.2011, portanto, dentro do prazo legal de 15 
(quinze) dias, de que trata o artigo 304, Parágrafo único, do CPC, não havendo que se 
falar em preclusão temporal.

7 - Quanto a terceira preliminar, igualmente, não tem qualquer 
sustentação jurídica séria, pois, senão vejamos.

8 - Com efeito, o Perito Oficial, OSNI MORINISHI ROCHA 
deixou de informar a V.Exª, na sua petição de defesa de fls. 505-529, que o seu 
advogado, Dr DERALDO CUNHA BARRETO FILHO (OAB-DF nº 17.514) é 
Engenheiro Agrônomo inscrito no CREA 6.631/D-DF e atua como assistente 
técnico da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, em processo judicial 
envolvendo o imóvel rural denominado Fazenda Taboquinha, que é objeto do 
processo judicial da Ação Demarcatória nº 3.526, em curso nessa VMADUF/DF e 
do Processo Judicial 1998.01.1.016652-0, da 4ª. Vara da Fazenda Pública local, 
conforme se vê das cópias anexas.

9 - Mas não é só isso. O Excipiente prova, por intermédio de 
documentos que o engenheiro agrônomo DERALDO BARRETO FILHO (CREA 
6.631/D-DF) a quem o Perito Oficial se aliou, com o fim claro de beneficiar a 
TERRACAP em detrimento dos interesses dos réus da Ação de Demarcação – Processo 
nº 3.526/86 - teve sua PRISÃO PREVENTIVA requerida pelo Ministério Público 
Federal, nos autos do Processo Judicial nº 2003.01.00.004667-5 do TRF-1ª Região.

10 - De fato, as provas anexadas na presente resposta demonstram que 
o Ministério Público Federal requereu a PRISÃO PREVENTIVA de vários integrante 
de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, especializada em ‘GRILAGEM DE 
TERRAS’ no DISTRITO FEDERAL, tendo incluído no rol dos Acusados, o 
engenheiro agrônomo DERALDO CUNHA BARRETO FILHO  - Assistente 
Técnico da Terracap - que nos autos deste Incidente de Exceção de Suspeição se 
apresenta, apenas, como advogado.



11 - Com efeito, nos autos do Processo nº 2003.01.00.004667-5 do 
TRF-1ª Região, o ilustre Procurador da República, Dr. CARLOS EDUARDO DE 
OLIVEIRA VASCONCELOS requereu a PRISÃO PREVENTIVA do engenheiro 
agrimensor, DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, então, Chefe do Serviço de 
Assuntos Fundiários do Distrito Federal e Assistente Técnico da TERRACAP, nos 
termos seguintes:

‘3. DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, funcionário 
público do Distrito Federal, Chefe do Serviço de Assuntos 
Fundiários da Procuradoria Geral do Distrito Federal. 
Fornece pareceres ‘técnicos’ destinados a darem sustentação 
às teses jurídicas desenvolvidas pela organização criminosa 
junto ao Poder Judiciário, relativamente à ocupação de terras 
e formação de condomínios irregulares; realiza pesquisa 
nos bancos de dados da Procuradoria Geral do DF, a fim 
de ministrar informações privilegiadas ao grupo – tudo isto 
mediante paga de propinas. Está incurso, pelo menos, nos 
crimes de quadrilha corrupção passiva, prevaricação e advocacia 
administrativa, com dimensões e circunstâncias que serão melhor 
esclarecidas com as provas a serem obtidas através das medidas 
constritivas objeto da representação da autoridade policial, sendo 
de se notar que sua ação, ostensivamente, trai o interesse público 
pelo qual tem o dever legal e moral de zelar.” (g.n)

12 - No AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – IPL nº 04.303/
03-SR/DF feito em 10.07.2003, na sede da Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, elaborado pelo Delegado de Polícia Federal, Dr. 
ANTÔNIO CELSO DOS SANTOS, em relação ao engenheiro agrimensor 
DERALDO CUNHA BARRETO FILHO (patrono do Excepto e Assistente Técnico 
da TERRACAP) se lê, expressamente, o seguinte:

“5. DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, principal 
Funcionário Público envolvido, sendo que este é Chefe do 
Serviço de Assuntos Fundiários do Distrito Federal junto 
a Procuradoria Geral do DF; QUE conforme constam em 
vários diálogos interceptados, constata-se que o mesmo recebe 
valores para fornecer pareceres técnicos que dão sustentação 
às teses jurídicas do grupo criminoso na Justiça em relação 
a ocupação de terras e formação de condomínios irregulares; 
QUE também foi constatado que DERALDO  realiza 
pesquisas nos bancos de dados da Procuradoria do DF, com 
intuito de fornecer informações privilegiadas aos membros do 
grupo criminoso ao qual pertence; QUE tal pessoa encontra-se 
identificado nos áudios como BARRETO, ‘NOSSO AMIGO DA 
PROCURADORIA’ e/ou DERALDO.” (g.n)



13-  Veja MM. Juiz, o Perito Oficial, OSNI MORINISHI ROCHA 
faltou com a verdade e traiu a confiança desse honrado Juízo, pois, para realizar o falso 
laudo pericial, que foi anexado nos autos da Ação Demarcatória – Processo nº 3.526/86 
– o Vistor Oficial se aliou com o engenheiro agrônomo, DERALDO CUNHA 
BARRETO FILHO que é, também, assistente técnico da TERRACAP e que, 
segundo a petição assinada pelo ilustre Representante do Ministério Público Federal Dr. 
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS foi necessário requerer a 
PRISÃO PREVENTIVA do patrono judicial do Perito Oficial, nos autos Processo 
nº 2003.01.00.004667-5/DF do TRF-1ª. Regão, em razão de que:

“Fornece pareceres ‘técnicos’ destinados a darem sustentação às 
teses jurídicas desenvolvidas pela organização criminosa junto ao 
Poder Judiciário, relativamente à ocupação de terras e formação 
de condomínios irregulares; realiza pesquisa nos bancos de dados 
da Procuradoria Geral do DF, a fim de ministrar informações 
privilegiadas ao grupo – tudo isto mediante paga de propinas...”

Emérito Julgador,

14 - Para o Excipiente, agora, estão claros os motivos pelos quais 
OSNI MORINISHI ROCHA, durante todo período de mais de 09 (nove) meses, 
prazo que foi concedido para elaboração da Perícia Técnica, nos autos do Processo de 
Demarcação nº 3.526/86, o Perito Oficial, jamais, permitiu qualquer contato com os 
Assistentes Técnicos do Excipiente, chegando a ponto do “Expert” nomeado  dizer, 
via telefone, para Dr. GERARDO MAGALHÃES, assistente técnico do Excipiente, 
que não desejava qualquer aproximação com o mesmo, durante os trabalhos da 
perícia.

15 - Assim, para o Excipiente não há dúvida que a relutância do Perito 
Oficial em não se aproximar dos Assistentes Técnicos das partes requeridas da Ação de 
Demarcação da Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha consiste no fato de que 
os ‘trabalhos da perícia técnica’ foram, indevidamente, terceirizados para o engenheiro 
agrônomo DERALDO BARRETO DA CUNHA FILHO, que também é assistente 
técnico da TERRACAP, o qual, a toda evidência, juntamente com o Excepto, ao 
apresentar o falso laudo técnico, manifestaram claro interesse no resultado da Ação de 
Demarcação – Processo nº 3.526/86 – em favor daquela Empresa Pública, razão da 
indiscutível suspeição do Perito Oficial, ex vi do artigo 135, inciso V, do CPC.

16 - No caso, ora em exame, o Excepto não negou o fato de que ele 
recusou qualquer aproximação dos Assistentes Técnicos do Excipiente, para 
acompanhar os trabalhos de pesquisa de campo, visando a indispensável identificação 
dos marcos, para levantamento da linha de demarcação dos imóveis rurais denominados 
Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha. 

17 - Aliás, é o próprio Perito Oficial que na sua peça de impugnação 
confessa, expressamente, que não realizou a necessária pesquisa de campo, conforme se 
extrai do item 57 da peça de impugnação, fl. 520, ‘in verbis’:



“Ao alegar que o perito seria suspeito por nunca haver ido 
em busca de marcos, o excipiente sonega desse Juízo três 
informações técnicas que mostram o quão desacertada foi essa 
alegação da parte autora: primo, o excipiente nunca informou 
que a divisa está altamente antropizada neste ano de 2011, e foi 
completamente alterada pela ocupação urbana, em relação a seu 
estado original quando do estabelecimento da divisa, o que fez 
desaparecerem os marcos que porventura existisse desde 1926; 
secundo, uma ação demarcatória visa inicialmente estabelecer 
divisas ou aviventá-los, e não implantá-las ‘in loco’, pois este 
último procedimento pertine à ação divisória ou é posterior 
à sentença da demarcatória, se puderem ser ultrapassadas as 
limitações do art. 963 do CPC; e tertio, na atualidade existem 
imagens de satélite, cartas geodésicas, cartas topográficas, 
meios telemáticos e programas de topografias que permitem 
visualizar os limites buscados, sem qualquer necessidade de se 
comparecer em campo para levantar divisas.” (g.n)

18 - E mais, na petição de impugnação, o Perito Oficial OSNI MORINISHI 
ROCHA sustenta, ainda, o seguinte:

Fl. 520:

“...na atualidade existem imagens de satélite, cartas geodésicas, 
cartas topográficas, meios telemáticos e programas de topografias 
que permitem visualizar os limites buscados, sem qualquer 
necessidade de se comparecer em campo para levantar divisas.”

Fls. 521:

“58. O perito, aqui, excepto, analisou a região de forma 
minudente, e concluiu que, com o elevado grau de ocupação urbana 
e antropização, quaisquer marcos divisórios que existissem foram 
removidos, pois a ocupação estendeu-se também sobre a linha 
divisória.

59. Para ocupar em forma urbana, abrem-se estradas, constroem-se, 
aterram-se, movimentam-se terra, enfim, promove-se completa alteração 
da área.

60. No presente caso, a área em destaque foi ocupada por 
loteamentos, que situaram-se sobre a linha divisória, 
impossibilitando a localização de marcos.

61. Simples, assim, mas olvidado pelo excipiente.



62. Paradoxalmente, o excipiente afirmou que esses marcos já não 
mais existem, como se vê no parágrafo 2 de fl. 03: “...no caso onde os 
marcos desapareceram com o decorrer do tempo”.

63. E desapareceram realmente.

64. Logo, o perito, diante de todo o aparato técnico que possuía,, 
colheu e apresentou, e tendo em vista que os marcos não mais estão 
seus locais originais, elaborou o Laudo em plena consonância com 
todas as certidões cartorárias que levantou e de onde extraiu todos 
os limites de interesse.” (g.n)

19 - Emérito Julgador, pela simples leitura no texto da peça de impugnação, 
principalmente, no trecho que consta nos itens 57 a 63 se vê, claramente, que o Perito 
Oficial desse honrado Juízo é um profissional, que não tem nenhuma noção do que seja 
um processo de demarcação de terras, ou, então se trata de um auxiliar do Juízo que 
labora com desonestidade, com o firme propósito de que a Ação e Demarcação – 
Processo nº 3.526/86 seja julgada procedente em favor da TERRACAP, máxime por se 
saber que o ‘Expert’, por se tratar de uma pessoa ocupada que presta serviços de 
consultoria para a ONU, não s hesitou em terceirizar os trabalhados periciais para 
engenheiro agrônomo, DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, que é assistente 
técnico da TERRACAP em processo judicial que envolve o imóvel rural denominado 
Fazenda Taboquinha, conforme se vê da prova em anexo.

20 - Com efeito, o Perito Oficial OSNI MORINISHI ROCHA, ao apresentar, 
em juízo, a peça denominada Impugnação se esqueceu de combinar com o assistente 
técnico da TERRACAP, ou seja, com o engenheiro agrimensor e advogado DERALDO 
CUNHA BARRETO FILHO que, em relação aos Quesitos nº 3 da TERRACAP e aos 
Quesitos nºs 3.4, 13, 15, 15.1, 15.2, 15.3 e 16, formulados pelo Excipiente, o louvado 
havia respondido o seguinte:

Fl. 330 deste incidente (fls. 2.319 da Demarcação)

“3º Quesito. A linha de divisa dos Imóveis Taboquinha e Papuda 
possui marcos que permite sua fácil localização?

Resposta: NÃO.”

21 - Agora vejamos quais são as respostas que o perito desse r. Juízo deu aos 
Quesitos de nºs 3.4º, 13, 15, 15.1º, 15.2º, 15.3º, 16, formulados pelo Excipiente, Alcides 
Tomaz de Aquino Filho (fls. 2.330-2.332 dos autos da Ação Demarcatória – Processo nº 
3.526 ), ‘in verbis’: 



Fls.  341-343 deste incidente (fls. 2.330/ 2.348 da Demarcação):

“Quesito 3.4º. O Perito Oficial pode informar a esse r. Juízo como foi 
estabelecida a divisão do imóvel rural denominado Fazenda Papuda 
entre Josué da Costa Meirelles e José de Campos Meirelles?

Resposta: Foi estabelecida uma linha divisória e as terras que caberiam 
aos dois irmãos, assim descritas na Escritura de 1.900: “...na referida 
Fasenda, uma linha divisória, de sudeste a noroeste, pela qual ficaria 
pertencendo a parte oriental, cujas terras correspondem ao valor de 
quinhentos mil réis, ao dito JOSÉ DE CAMPOS MEIRELLES; e a parte 
occidental, cujas terras igoalmente correspondem ao valor de duzentos 
mil réis, ao dito JOSUÉ DA COSTA MEIRLLES; que a a dita linha 
divisória partirá do sul da Fasenda – Papuda =, nas divisa desta com a 
Fasenda do = Retyro =, da qual o mesmo Josué da Costa Meirelles, é 
condômino com outros irmãos e sobrinho, começando do mato = 
Quilombo =, por esse acima da sua confluência com o córrego = 
Cachoeirinha, = e subindo Quilombo acima pelo veio d’água até a sua 
cabeceira; partindo, depois desta, irá em rumo direto a cabeceira do mato 
do = Açude = que é o mais próximo às casas da Fasenda Papuda; estando 
ahi, descerá pela estrada real deixando o mato do Açude à esquerda; 
descerá até as casas da mesma Fasenda; começando, em seguida da barra 
dos córregos reunidos = Mato Grande e Barreiro, no ribeirão da 
Papuda = subirá pelo veio  d’água acima até a junção do dito = 
Barreiro com o = Mato Grande = e, pelo veio d´água deste acima até 
a sua última cabeceira na chapada; ficando finalmente servindo de 
divisa as suas duas cabeceiras da Taboca ao sul, que fica entre a 
cabeceira do Mato Grande e o alto da = Pedras = (...) Declararão 
ainda que as terras e matos vertentes de São Bartolomeu até as 
divisas  com a Fasenda do = Paranoá = ficavão pertencendo ao dito 
José de Campos Meirelles; que as terras e campos ao poente 
pertecentes a Fasenda da Papuda = e que vertem para o rio = Gama 
= isto é, terras de cultura e campos de criar, na Chapada, vertentes 
do dito Gama e Gama abaixo te as divisas com a Fasenda do = 
Paranoá = ficarão pertencendo ao dito Josué da Costa Meirelles.” 
(g.n)

........... .............................................................................................

13º.  Pode o Perito Oficial informar se, na atual Comarca de 
Luziânia-Go, em data de 15.09.1924, os herdeiros de Josué da Costa 
Meirelles ajuizaram uma Ação de Demarcação da Fazenda Papuda?

Resposta: SIM, segundo fls. 1499 e seguintes dos autos.”



Fls. 355-359 deste incidente (fls. 2344-2348 da Demarcação):

“15º. Quesito: Por ocasião da assinatura do Auto de Demarcação 
da Fazenda Papuda, em data de 06.11.1926, o Perito Oficial pode 
confirmar a esse r. Juízo da 3ª. Vara da Fazenda Pública, se o 
demandado, Delfino Machado de Araújo ofereceu impugnação? Em 
caso de resposta positiva, os requeridos indagam, ainda o seguinte:

Resposta: SIM.

15.1º: Quesito: qual é o teor da impugnação feita por DELFINO 
MACHADO DE ARAÚJO, em relação aos trabalhos executados pelo 
Agrimensor Manoel Gonçalves da Cruz?

Resposta: As fls. 1.716, assim diz: “Pelo confrontante DELFINO 
MACHADO DE ARAÚJO foi dito que contestava, digo que na parte 
em que diz: ‘Córrego Matto Grande, por este acima até o vallo, por este 
até uma vertente do córrego da Taboca pela vertente acima até fazer 
barra na vertente principal, por esta acima até a cabeceira onde tem 
um marco, etc. Nessa parte ficará assim: ‘Corrego Matto Grande, por 
este acima até sua última cabeceira na chapada ONDE FINCARAM 
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’ali em diante como vem 
descritos...”

15. 2º: Quesito. O MM. Juiz da Comarca de Santa Luzia, hoje, 
Luziânia, Dr. Clovis Roberto Esselin, o agrimensor Dr. Manoel 
Gonçalves da Cruz, os arbitradores, João Pereira do Couto e 
Benedito de Araújo Mello e os promoventes da Ação de Demarcação 
da Fazenda Papuda, Francisco de Paula Meirelles, os confrontantes 
Delfino Machado de Araújo, Maria Elisa Meirelles e os interessados 
Luiz Meirelles, Adelina Meirelles, Américo Florentino Meirelles 
assinaram o AUTO DE DEMARCAÇÃO da Fazenda Papuda 
lavrado no dia 06.11.1926?

Resposta: SIM, segundo fls. 1.717 dos autos.

15.3º: O MM. Juiz da Comarca de Santa Luzia, hoje Luziânia-Go, 
Dr. Clovis Roberto Esselin proferiu sentença, homologando o Auto 
de Demarcação da Fazenda Papuda, tendo acolhido inclusive, a 
impugnação feita por Delfino Machado de Araújo?

Resposta: SIM, segundo fls. 1.721/1.722 dos autos.



16º Quesito: Na sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
então Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia-Go, datada de 
27.11.1926 e que homologou a Demarcação da Fazenda Papuda, 
como restou decida a dúvida apresentada pelo confrontante Delfino 
Machado de Araújo? Esta sentença transitou em julgado? Quando? 
Quem foi o vencedor desta Ação Demarcatória? Na sentença 
da Ação Demarcatória houve alguma condenação para Delfino 
Machado de Araújo devolver terras da Fazenda Papuda para os 
herdeiros de Josué da Costa Meirelles, abrangendo águas vertentes 
do Ribeirão Taboca?

Resposta: Foi definido na forma proposta do confrontante 
DELFINO MACHADO DE ARAÚJO a fl. 1.716, sendo homologado 
o referido acordo. Em 02 dezembro de 1.926, ocorreu o trânsito em 
julgado fl. 1723/1723v. A Homologação atendeu a vontade de todos. 
Não houve condenação na sentença.”

Excelência,

22- Pelas respostas aos quesitos nºs 13, 15, 15.1º, 15.2º, 15.3º, 16, que foram 
formulados pelo Excipiente, Alcides Tomaz de Aquino Filho se vê, claramente, que no 
AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA, homologado por sentença 
transitada em julgado, existem pelo menos 02 (dois) marcos artificiais que 
estabelecem a linha de divisa dos imóveis Taboquinha e Papuda I e que 
RATIFICAM os limites definidos, pelo antecessor do Excipiente, DELFINO 
MACHADO DE ARAÚJO, tanto aqueles que consta na Escritura Pública de 
Divisão e Limitação da Fazenda Papuda, quanto na Transcrição nº 27, feita em 
data de 31.05.1902, perante o R.I. de Luziânia-Go, os quais, segundo o Perito 
Oficial, desapareceram com o decorrer do tempo, sendo este o motivo principal para 
processamento e julgamento da lide demarcatória de que trata o Processo nº 3.526/86 
que, jamais, poderá definir a linha, objeto da Demarcação, sem antes cumprir as 
disposições dos artigos 956 e 957 e Parágrafo único, ambos, do CPC.

23 - De fato, no AUTO DE DEMARCAÇÃO da Fazenda Santo Antônio ou 
Papuda que foi HOMOLOGADO por sentença proferida em 27.11.1926 e que 
TRANSITOU EM JULGADO se lê, expressamente, o seguinte:

Fls.1.716:

“Pelo confrontante DELFINO MACHADO DE ARAÚJO foi dito que 
contestava, digo que na parte em que diz: ‘Córrego Matto Grande, 
por este acima até o vallo, por este até uma vertente do córrego da 
Taboca pela vertente acima até fazer barra na vertente principal, por 
esta acima até a cabeceira onde tem um marco, etc. Nessa parte ficará 
assim: ‘Corrego Matto Grande, por este acima até sua última cabeceira 
na chapada ONDE FINCARAM 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’ali em 
diante como vem descritos...”



24 - Esta proposta feita por DELFINO MACHADO DE ARAÚJO e que 
consta do AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA, conforme afirma o 
perito oficial, foi acolhida pelo MM. Juiz da Comarca de Santa Luzia (Luziânia-Go), 
Dr. Clovis Roberto Esselin, pelo agrimensor Manoel Gonçalves da Cruz, pelos 
arbitradores João Pereira do Couto e Benedicto de Araújo Mello, pelo promovente da 
ação demarcatória, Francisco de Paula Meirelles, pelos confrontantes Delfino Machado 
de Araújo, Maria Elisa Meirelles e pelos interessados Américo Florentino Meirelles, 
Adelina Meirelles e Luiz Meirelles, que lançaram suas assinaturas concordando com a 
impugnação feita por DELFINO MACHADO DE ARAÚJO e com o próprio AUTO 
DE DEMARCAÇÃO da dita Fazenda Papuda, o qual foi HOMOLOGADO POR 
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

25 - A assertiva mencionada no item precedente poderá ser confirmada com a 
resposta do Quesito nº 15.2º, quando o Perito Oficial respondeu o seguinte:

Fl. 357 deste incidente (Fls. 2.346 da Demarcação):

“15.2º Quesito. O MM. Juiz da Comarca de Santa Luzia, hoje, 
Luziânia, Dr. Clovis Roberto Esselin, o agrimensor Dr. Manoel 
Gonçalves da Cruz, os arbitradores, João Pereira do Couto e 
Benedito de Araújo Mello e os promoventes da Ação de Demarcação 
da Fazenda Papuda, Francisco de Paula Meirelles, os confrontantes 
Delfino Machado de Araújo, Maria Elisa Meirelles e os interessados 
Luiz Meirelles, Adelina Meirelles, Américo Florentino Meirelles 
assinaram o AUTO DE DEMARCAÇÃO da Fazenda Papuda 
lavrado no dia 06.11.1926?

Resposta: SIM, segundo fls. 1.717 dos autos.”

26 - E este AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA de fls. 
1715-1717 foi HOMOLOGADO POR SENTENÇA que TRANSITOU EM JULGADO. 
Isto é o que se extrai das respostas aos Quesitos nºs 15.3º e 16, formulado por 
ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, quando o perito oficial, às fls. 357-358 deste 
incidente (fls. 2346-2347 dos autos da Demarcação),  disse exatamente o seguinte:

Fls. 357-358 deste incidente:

“15.3º. O MM. Juiz da Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia-Go, 
Dr. Clovis Roberto Esselin proferiu sentença homologando o Auto 
de Demarcação da Fazenda Papuda, tendo acolhido inclusive, a 
impugnação feita por Delfino Machado de Araújo?

Resposta: SIM, segundo fls. 1721/1.722 dos autos.”



16º Quesito. Na sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da então 
Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia-Go, datada de 27.11.1926 e que 
homologou a Demarcação da Fazenda Papuda, como restou decidida a 
dúvida apresentada pelo confrontante Delfino Machado de Araújo? 
Esta sentença transitou em julgado? Quando? Na sentença da Ação 
Demarcatória houve alguma condenação para Delfino Machado de 
Araújo devolver terras da Fazenda Papuda para os herdeiros de Josué da 
Costa Meirelles, abrangendo águas vertentes do Ribeirão Taboca?

Resposta: Foi definido na forma proposta do confrontante Delfino 
Machado de Araújo a fl. 1716, sendo homologado o referido acordo. 
Em 02 de dezembro de 1926, ocorreu o transito em julgado fls. 
1723/1723v. A homologação atendeu a vontade de todos. Não houve 
condenação na sentença.” (g.n)

27 - Então, se o MM. Juiz da antiga Comarca de Santa Luzia (Luziânia-Go) 
acolheu a proposta formulada por DELFINO MACHADO DE ARAÚJO, que foi 
apresentada por ocasião da assinatura do AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA 
PAPUDA e se este auto de demarcação foi HOMOLOGADO POR SENTENÇA que 
TRANSTIOU EM JULGADO, o qual ratificou os limites e confrontações do imóvel de 
propriedade de DELFINO MACHADO DE ARAÚJO (antecessor do Excipente), neste 
caso, é inquestionável o fato de que, por força da COISA JULGADA MATERIAL, a 
linha de divisa entre os imóveis Taboquinha e Papuda deverá seguir os limites e 
confrontações da descrição contida no título aquisitivo mais antigo ou seja, aquele que 
foi registrado na Transcrição  nº de ordem 27, do Livro 3-Antigo, feito às fl. 29, em data 
de 31.05.1902, e não considerar os limites e confrontações contidos na Transcrição nº 
30, feito em 11.07.1903, conforme se vê do laudo técnico e dos mapas apresentados 
pelo Perito Oficial no Processo da Ação de Demarcação nº 3.526/86, que se tratam de 
uma prova FALSA e assim deverá ser declarada.  

28 - Note-se que na peça de impugnação o Perito Oficial confessou, 
expressamente, que não compareceu em campo, para levantar os marcos artificiais 
indicados no AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA, o qual foi 
HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 

29 - De acordo com o Perito Oficial, ele não compareceu em campo, porque a 
r. sentença que homologou o AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA 
não foi registrada, perante o cartório de imóvel competente. Com esta afirmação tão 
despropositada, o Perito Oficial desconsiderou a autoridade de V.Exª, que na condição 
de presidente do processo de demarcação dos imóveis rurais denominados Fazenda 
Papuda I e Fazenda Taboquinha é a única pessoa com competência funcional para dizer 
o que deve ou não ser feito, em relação ao traçado da linha demarcando do Processo nº 
3.526/86, em curso nesse honrado Juízo.



30 - Mas, ignorando o objetivo da Ação de Demarcação da Fazenda Papuda I 
e Taboquinha, o Perito Oficial, de maneira ilegal e arbitrária, tomou por base os limites 
e confrontações da Transcrição nº 30, perante o R.I de Luziânia-Go, traçou a linha 
divisória entre os imóveis, objeto do Processo nº 3.526/86, como se fosse possível o 
registro imobiliário feito em nome de JOSUÉ DA COSTA MEIRELLES em data de 
11.07.1903 ter prioridade e preferência sobre o registro imobiliário da Transcrição nº 
27, feita em 31.05.1902, bem como desconsiderar e desacreditar o AUTO DE 
DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA que foi HOMOLOGADO POR 
SENTENÇA de 27.11.1926, que TRANSITOU EM JULGADO, conforme se vê da 
prova em anexo.
 
31 - Excelência, por tudo que foi dito na petição de impugnação, V.Exª 
haverá de concluir que o Perito Oficial e o seu parceiro, engenheiro agrônomo 
DERALDO CUNHA BARRETO FILHO não sabem que a ação de demarcação cabe ao 
proprietário, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se 
novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.

32 - De fato, o Perito Oficial assegura, textualmente, na sua petição de 
impugnação que os marcos artificiais que constam do AUTO DE DEMARCAÇÃO DA 
FAZENDA PAPUDA, que foi HOMOLOGADO POR SENTENÇA, não mais existem, 
mesmo assim, cuidou de traçar a linha de demarcação entre os imóveis rurais 
denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, como se o objeto do Processo 
nº 3.526/86 fosse uma ação reivindicatória.

33 - Ora, se os marcos artificiais que constam do AUTO DE 
DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA RATIFICARAM os limites e 
confrontações do registro imobiliário da Transcrição nº 27, tal como se vê da 
Impugnação oferecida por DELFINO MACHADO DE ARAÚJO (antecessor do 
Excepto), então, neste caso não existe a mínima possibilidade do Perito Oficial, 
juntamente, com o Assistente Técnico da TERRACAP (DERALDO CUNHA 
BARRETO FILH), sem antes identificarem os marcos artificiais indicados no AUTO 
DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA apresentarem, em juízo, mapas de 
localização elaborados com base nos levantamentos topográficos realizados pelos 
agrimensor e arbitradores da Ação Demarcatória julgada por sentença no ano de 1.926 e 
que foram, tempestivamente, impugnados por DELFINO MACHADO DE ARAÚJO ou 
ainda tomarem por base a Transcrição imobiliária nº 30, feita em nome de JOSUÉ DA 
COSTA MEIRELLES em 11.07.1903, eis que esta não tem prioridade e preferência 
sobre o registro imobiliário feito na Transcrição nº 27, em data de 31.05.1902, isso é 
óbvio.

34 - Diante da confissão expressa do Perito Oficial de que não fez o trabalho 
de campo para tentar identificar os marcos artificiais que dividem os imóveis 
denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, neste caso, indiscutivelmente, 
existe a necessidade de nomeação dos arbitradores, os quais têm a função de elaborar 
um minucioso estudo sobre o traçado da linha demarcanda, tendo em conta os títulos, 
marcos, rumos, a fama da vizinha, as informações de antigos moradores do lugar e 
somente após a apresentação deste laudo será possível ao agrimensor elaborar a planta 
da região. (confira os termos do artigo 957 e Parágrafo único do CPC).



35 - Desse modo, não tendo o Perito Oficial localizado os marcos artificiais 
que constam do AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA, conforme 
afirmado na peça de impugnação e que tiveram o escopo de ratificarem a linha de divisa 
entre o imóvel Taboquinha e Papuda I, neste caso, não existe a mínima possibilidade de 
qualquer perito, apresentar em juízo em Juízo mapas de localização, contendo o traçado 
da linha de demarcação, tal como assim fez, de maneira ilegal e arbitrária o ‘Expert’ 
Osni Morinhishi Rocha, que declaradamente se aliou com o Assistente Técnico da 
TERRACAP, DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, que já demonstrou não ter 
qualquer ética profissional como engenheiro agrônomo, conforme se vê na petição do 
Ministério Público Federal -  Processo nº 2003.01.00.004667-5/DF do TRF-1ª. Região, 
na qual foi requerida o pedido de PRISÃO PREVENTIVA.

36 - Sim, a linha que se procura demarcar no Processo nº 3.526/86 e que foi 
solenemente sonegada pelo Perito Oficial e pelo seu parceiro, o engenheiro agrônomo 
DERALDO CUNHA BARRETO FILHO é aquela que consta do AUTO DE 
DEMARCAÇÃO da Fazenda Santo Antônio do Bority ou Papuda, que ratificou os 
limites e confrontações da gleba de terras registrada na Transcrição nº27, do Livro 3-
Antigo, fl. 29, feita em 31.05.1902, perante o R.I de Luziânia-Go e que tem a direção 
seguinte: 

‘Corrego Matto Grande, por este acima até sua última cabeceira 
na chapada ONDE FINCARAM 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’ali em diante como vem descritos...”

37 - Esta linha divisória, acima mencionada, já constava da Escritura Pública 
de Divisão e Limitação da Fazenda Papuda celebrada em 23.06.1900, ou seja: ‘Mato 
Grande =, e pelo veio d’água deste acima até a sua última cabeceira na chapada;” 
mas, por ocasião da elaboração e assinatura do AUTO DE DEMARCAÇÃO da dita 
Fazenda Papuda, as partes demandantes concordaram em fixar os marcos na Chapada e 
na Cabeceira da Taboca, para confirmar aquilo que já tinham pactuado entre José de 
Campos Meirelles e Josué da Costa Meirelles em 23.06.1900, quando da assinatura da 
escritura pública de divisão e limitação da fazenda Papuda.

38 - Excelência, a ação demarcatória do Processo nº 3.526/86 visa, 
exatamente, aviventar os marcos artificiais que foram desaparecidos com o decorrer do 
tempo e se estes não mais são localizados, conforme afirma o Perito Oficial, OSNI 
MORINISHI ROCHA e o assistente técnico da TERRACAP, DERALDO CUNHA 
BARRETO FILHO, neste caso, não é possível a esta dupla de agrimensores, sem uma 
sentença proferida por V.Exª, traçarem a linha de divisa entre os limites da Fazenda 
Taboquinha e Fazenda Papuda I.

39 - Qualquer tentativa de demarcar as divisas da Fazenda Taboquinha e da 
Fazenda Papuda, sem atentar para as regras claras dos artigos 956 e 957 e Parágrafo 
único do CPC, se consistirá numa farsa, tal como se vê do laudo pericial elaborado 
pelas mãos desonestas do Perito Oficial OSNI MORINHISHI ROCHA, em conluio 
com seu parceiro, o engenheiro agrônomo DERALDO CUNHA BARRETO FILHO 
que, aqui, se apresenta como simples advogado, mas, que na verdade se trata de um 



Assistente Técnico que defende e sempre defendeu os direitos e interesses da 
TERRACAP, conforme se vê da prova em anexo.

40 - Note-se que de maneira ardilosa a dupla OSNI MORINISHI e 
DERALDO BARRETO tomaram como base o Auto de Demarcação da Fazenda Santo 
Antônio ou Papuda, antes da impugnação oferecida por DELFINO MACHADO DE 
ARAÚJO e elaboraram o Mapa de fl. 487, no qual incluíram diversas outras áreas 
particulares de propriedades de JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO (Quinhão 17 da 
Fazenda Taboquinha), de BRAIR MOREIRA e IVAN ALVES CORRÊA (Quinhão 18 
da Fazenda Taboquinha).  

41 - Sem levar em consideração os termos da Escritura Pública de Divisão e 
Limitação da Fazenda Santo Antônio ou Papuda, desacreditando o registro imobiliário 
anterior da Transcrição nº 27 e o Auto de Demarcação da Fazenda Papuda que foi 
HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO a dupla de 
engenheiro agrimensores, OSNI MORINISHI ROCHA (Perito Oficial) e DERALDO 
DA CUNHA BARRETO FILHO (Assistente Técnico da TERRACAP), ilegal e 
arbitrariamente, traçaram a linha de divisão entre os imóveis rurais denominados 
Fazenda Taboquinha e Fazenda Papuda, de acordo com a descrição contida na 
Transcrição nº 30, tal como sempre desejou a TERRACAP. 

42 - Porém, estes 02 (dois) engenheiros agrimensores esqueceram que entre 
nós, a sentença judicial transitada em julgado tem garantia constitucional inscrita no 
artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88 e que o registro imobiliário anterior tem preferência 
e prioridade sobre o registro imobiliário posterior, o que significa dizer que os limites e 
confrontações indicados na Transcrição nº 27 (feita em nome de DELFINO 
MACHADO DE ARAÚJO, antecessor do Excipente) tem prioridade e preferência 
sobre a Transcrição imobiliário nº 30 (feita em nome de JOSUÉ DA COSTA 
MEIRELLES, antecessor da TERRACAP), não sendo possível ao Perito Oficial 
considerar os limites definidos neste registro imobiliário nº 30, para traçar a linha de 
demarcação da fazenda Papuda I e da fazenda Taboquinha,tal como se vê do mapa de 
fls. 488, 489 e 490.

43 - Mas não é só isso. Numa demonstração clara de que o Perito Oficial, ao 
elaborar os mapas de fls.  486-497 aceitou a ilegal e arbitrária proposta do Assistente 
Técnico da TERRACAP (DERALDO DA CUNHA BARRETO FILHO), basta 
V.Excelência leia, na peça de impugnação, a passagem seguinte:

Fls. 522-523:

“66. Alega o excipiente que o perito deixou de considerar o Auto de 
Demarcação da Fazenda Papuda de 1.926.

67. Engana-se o excipiente.

68. O Auto foi ponderado, e foi considerado pelo Perito em seus 
trabalhos, como reconheceu o excipiente em seu parágrafo 12 de fl. 07 
onde se lê que o “...Expert tem plena ciência de que existe um AUTO DE 
DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA’, devidamente alavancado 
na resposta ao quesito 15 (e em outros).



69. O que olvida o excipiente é o Auto, após homologado por 
sentença, constituiu uma coisa julgada formal, que demandava registro 
imobiliário para exercer efeitos erga omnes, ainda que transitado em 
julgado: a coisa julgada material nunca foi consolidada pelos 
interessados, que mantiveram-se inertes em sua obrigação de promover o 
quanto lhes cabia.”

 
44 - Aqui, entre os itens 66 até 69 da peça de impugnação, está clara a 
intenção do Perito Oficial, juntamente, com o engenheiro agrimensor DERALDO 
CUNHA BARRETO FILHO, Assistente Técnico da TERRACAP defenderem, a todo 
custo, os limites e confrontações que constam da Transcrição nº 30, que é posterior a 
Transcrição nº 27 e sobre esta não tem qualquer preferência ou prioridade.

45 - Com efeito, o proprietário da Fazenda Taboquinha, DELFINO 
MACHADO DE ARAÚJO, que era titular do Registro Imobiliário nº 27, feito no Livro 
3-Antigo, fl. 28, feita em 31.05.1902, não tinha porque registrar, no Cartório Imobiliário 
da Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia-Go, o Auto de Demarcação da Fazenda 
Papuda que foi homologado por sentença proferida em 27.11.1926, porque ele tinha a 
posse do imóvel e no seu registro imobiliário a linha de divisa descreve, exatamente, o 
seguinte:

Fl. 408:

“Começando-se pela estrada que vem para esta Cidade até a cabeceira do 
Açude e dahy em rumo certo a cabeceira do matto (ilegível) e pelo veio 
d’água d’este abaixo até confrontar com o Barreiro do Campo e por um 
vertente abaixo que nasce do dito Barreiro do Campo até sua barra no 
Rio Sam Bartholomeu, e por este acima até um pequeno Córrigo acima 
da barra da Taboca com o Sam Bartholomeu pelo dito Córrigo acima até 
a sua cabeceira e dahy pelo pequeno Valo no espigão que feixa desta 
Cabeceira acima outra cabeceira, digo, vertente do Taboquinha, 
e por esta acima até sua mais alta cabeceira e desta cabeceira a 
cabeceira do matto grande abrangendo águas vertentes da Taboca 
e pelo matto grande abaixo até a barra com (ilegível) e Santo Antônio 
tendo dentro deste círculo quatro Pastos feixados de vallos e arame.”

46 - Então, a impugnação de DELFINO MACHADO DE ARAÚJO que 
consta do AUTO DE DEMARCAÇÃO da Fazenda Santo Antônio ou Papuda, visou, 
apenas, ratificar a linha divisória de seu imóvel, tal como descrito na Transcrição nº 27, 
do Livro 3-Antigo, fl. 29, feita em 31.05.1902, no R. I. da Comarca de Santa Luzia, 
hoje, Luziânia, Estado de Goiás.

47 -  De fato, no citado AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA 
SANTO ANTÔNIO ou PAPUDA se lê, expressamente, o trecho seguinte:

“Pelo confrontante Delfino Machado de Araújo foi dito que constestava, 
digo, que na parte em que diz: ‘Córrego Matto Grande, por este acima 
até um vallo, por este até uma vertente do córrego da Taboca, pela 



vertente abaixo até fazer barra com a vertente principal, por esta 
acima até a cabeceira onde tem um marco, etc’, nessa parte ficará 
assim: ‘Córrego Matto Grande, por este acima até a sua última 
cabeceira na chapada onde fincou um marco, deste em rumo certo ao 
marco cravado na cabeceira 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.”

48 - Como se vê, ao contrário do que imaginam os defensores da 
TERRACAP, ou seja, o Perito Oficial OSNI MORINISHI ROCHA e o engenheiro 
agrimensor DERALDO DA CUNHA BARRETO FILHO, o AUTO DE 
DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA, tal como foi homologado por sentença 
proferida em 27.11.1926, apenas, ratificou os limites do imóvel de propriedade de 
DELFINO DE MACHADO DE ARAÚJO que se encontra registrado na Transcrição nº 
de ordem 27, do livro 3-antigo, fl. 29, feito em 31.05.1902 (fls. 408) e, portanto, tem 
preferência e prioridade sobre registro imobiliário da Transcrição nº 30, Livro 3-Antigo, 
fl. 32, feita em 11.07.1903, ambas, perante o CRI-Santa Luzia, hoje, Luziânia, Estado 
de Goiás.

49 - Sendo assim, não existe a mínima  possibilidade dos engenheiros agrônomos 
e defensores da TERRACAP – OSNI MORINISHI ROCHA e DERALDO CUNHA 
BERRETO FILHO - modificarem a coisa julgada material, representado pela r. sentença 
homologatória do AUTO DE DEMARCAÇÃO DA FAZENDA PAPUDA e considerarem 
que os limites confrontações da Transcrição nº 30 têm preferência e prioridade sobre os 
limites e confrontações da Transcrição nº 27, visto que entre nós ainda se encontra em 
vigência o direito fundamental inscrito nº artigo 5º, XXXVI, da CF/88, bem como os 
princípios da segurança e anterioridade do registro imobiliário.

50 - Excelência, as afirmações contidas no item 57, 58-64 e 66-69 da peça de 
impugnação, oferecida pelo excepto, OSNI MORINISHI ROCHA, em cotejo com as 
respostas aos Quesitos nºs  nºs 3.4º, 9, 12, 13, 15, 15.1º, 15.2º, 15.3º, 16, formulados pelo 
Excipiente, Alcides Tomaz de Aquino Filho, inapelavelmente, se trata de uma confissão 
expressa de que tanto ele, quanto o engenheiro agrônomo/advogado, DERALDO CUNHA 
BARRETO FILHO, que também é assistente técnico da TERRACAP, não têm qualquer 
ética profissional, não têm compromisso com a verdade e buscam ganhar dinheiro fácil e de 
maneira desonesta, com a realização de uma perícia técnica totalmente FALSA e que assim 
deverá ser declarada, pois, atende tão somente aos interesses escusos da TERRACAP e do 
Distrito Federal, que como provado nestes autos de Exceção de Suspeição mantém em seus 
quadros funcionários que fazem parte de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que têm 
infiltrações na Procuradoria Geral do Distrito Federal, no MPDFT e, agora, tentam fixar 
seus tentáculos dentro do Poder Judiciário local.

51 - Diante do exposto, o Excipiente ALCIDES TOMAZ DE AQUINO 
FILHO pede que sejam rejeitadas as preliminares argüidas pelo Excepto e, desde logo, 
requer a V.Exª o que segue;



a) determinar a imediata remoção do perito oficial, OSNI MORINISHI ROCHA,  
tendo em vista a sua manifesta suspeição que se enquadra no artigo 135, inciso V, 
do CPC, tendo em vista que o mesmo se associou com o engenheiro agrimensor 
e assistente técnico da TERRACAP, DERALDO DA CUNHA BARRETO 
FILHO, com o único propósito de beneficiar os escusos interesses da Companhia 
Imobiliária de Brasília – TERRACAP – devendo, inclusive, comunicar ao em. 
Corregedor de Justiça do Distrito Federal, Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT 
sobre a necessidade de sua exclusão dos quadros de perito oficial do eg. JTDFT, em 
face dos graves fatos noticiados e provados neste incidente;

b) nos termos dos artigos 956 e 957, ambos, do CPC nomear, imediatamente, 02 
(dois) arbitradores e 01 (agrimensor) para realizarem a demarcação dos imóveis 
rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha.

Pede deferimento.

Brasília-DF, 17 de dezembro de 2011.

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
 OAB-DF 4.785.


