
I - DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

1. A ação demarcatória das Fazendas Taboquinha e Papuda - Processo nº 3526/86 encontrava 
suspenso até o dia 27.05.2010, a requerimento da TERRACAP.

2. A TERRACAP está insistindo no pedido de DESISTÊNCIA da ação demarcatória, e 
levantamento da importância de R$198.900,00 (cento e noventa e oito mil e novecentos 
reais) que foram depositados para pagamento dos honorários do perito oficial.

3. Recentemente, peticionamos nos autos do proc. da ação demarcatória e informamos ao Juiz 
da causa que a decisão proferida há 12 anos passados, e que deferiu a realização de pericia 
técnica, no incidente de falsidade, arguido pela TERRACAP e que visa a nulidade do título de 
dominio de Ivan alves Correa , que tem como objeto a área de 160ha, da Matricula 13.474, não 
foi publicado corretamente na Imprensa Oficial, visto que o Diário de Justiça da época omitiu os 
nomes dos 88  réus do processo e de seus respectivos advogados. Na referida petição foi 
informado também que em se tratando de ação demarcatória, não há necessidade de 
realização de perícia sobre os documentos de Ivan Alves Correa, visto que o processo 
demarcatório é composto de 2 fases, sendo a primeira destinada a examinar a regularidade 
dos títulos de domínio de todas as partes interessadas no processo demarcatório. Assim, nos 
termos do artigo 956, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, antes de proferir a sentença 
definitiva, nomear 2 arbitradores e 1 agrimensor para levantarem o traçado da linha 
demarcanda. No processo demarcatório deverá o juiz observar o disposto no artigo 957, do 
CPC o qual estabelece que "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 dos antigos moradores do lugar e outros elementos que 
coligirem. Ao laudo pericial o agrimensor anexará a planta da região e o memorial das 
operações de campo, os quais serão juntos aos autos, podendo as partes, no prazo de 10 (dez)
dias, alegar o que julgarem conveniente."

4. Informamos ao juiz da Vara Fundiária, que os réus, que representamos não concordam com 
a desistência da ação demarcatória. 

5. Acreditamos que o pedido de desistência da ação demarcatória, formulado pela 
TERRACAP, tem haver com o resultado da perícia técnica realizada nos autos do processo da 
ação ordinária nº 81006/2006, em curso na Vara Fundiária, cujo laudo esclareceu, na resposta 
ao Quesito nº 15, que entre os limites dos imóveis denominados Fazenda Papuda I e Fazenda 
Taboquinha, numa área com extensão de 241, 95, 05 hectares  está registrada em duplicidade, 
desde quando foi feita a Transcrição Número de Ordem 30, do Livro 3-antigo, fls. 32, em data 
de 11.07.1903, em nome de Josué da Costa Meireles, antecessor da TERRACAP.

6. Como o Perito Oficial esclareceu que o título de domínio de Delfino Machado de Araújo, 
antecessor dos Condomínios das 1ª  e 2ª Etapas do SHJB, foi feito na Transcrição nº 27, do 
Livro 3-antigo, fls. 29, em data de 31.05.1902, neste caso, indiscutivelmente, com base no art. 
186, da Lei de Registro Público ( Lei nº 6.015/73) tal registro tem prioridade e preferência sobre 
o título de domínio inscrito na Transcrição nº 30, de 11.07.1903, do Cartório de Registro de 
Imóveis da antiga Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia-GO. Daí, o temor da TERRACAP  
em dar prosseguimento no processo demarcatório nº 3.526/86, em curso na Vara Fundiária do 
DF.

7. Em data de 1º de junho de 2010, nos autos do processo da Ação Demarcatória Nº 3.526/86, 
foi expedida uma certidão pela secretaria da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano 
e Fundiário do DF, que é do teor seguinte: 

“Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de suspensão concedido através do R. 
despacho de Fls.2065. E, de ordem do M.M Juiz de Direito desta Vara fica a parte autora 
intimada a promover o andamento do processo no prazo de 30 dias.”  

8. Como se vê o pedido de suspensão do curso do processo, pelo prazo de 30 dias, formulado 
pela TERRACAP, no sentido de juntar, nos autos, a certidão do transito em julgado da 



Sentença que homologou o Auto de Demarcação da Fazenda Papuda, no ano de 1926, teve 
cunho meramente procrastinatório, pois a cópia integral dos autos daquela Ação Demarcatória 
foi juntada nos autos do Processo Nº 3.526/86.

9. Nos autos do Processo de Nº 3.526/86 já peticionei, informando ao Juiz, que os 
réus da Ação Demarcatória, por mim representados, estão dispostos a suportar o 
pagamento das custas processuais, para que a demarcação da Fazenda Papuda e 
Taboquinha cheguem ao fim. Mas, ao que tudo indica, a intenção do Juiz da Vara 
do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, Dr. Carlos Divino 
Vieira Rodrigues, é por fim ao processo demarcatório, visto que me disse que 
existem muitos réus, o que dificulta em muito o andamento regular do processo. 
Na época informei ao Magistrado que os réus não localizados podem ser intimados 
por edital, não havendo motivo para um processo de ação demarcatória demorar 
mais de 24 anos, como é o caso dos autos do Processo de Nº 3.526/86.

10. Assim, hoje, dia 07/06/2010 estarei, mais uma vez, protocolizando nova 
petição, requerendo ao Juiz que cumpra as disposições contidas nos artigos 956 
e seguintes, do Código de Processo Civil, ou seja, nomear um agrimensor e dois 
arbitradores para que a perícia da ação demarcatória tenha inicio. Caso o Juiz 
do feito não acolha este pleito, então, já é caso de argüirmos a suspeição do M.M 
Juiz, Dr. Carlos Divino, em virtude da sua manifesta parcialidade na condução do 
Processo da Ação Demarcatória Nº 3.526/86, em curso na Vara do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Para tanto, torna-se necessária a 
autorização dos condomínios das 1ª e 2ª Etapas do Setor Habitacional Jardim 
Botânico.   

II - DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO:

1. Com referência a regularização dos 1290 lotes da 2ª Etapa do SHJB,  (parte do Estância 
Jardim Botânico, Jardim Botânico I e VI, Mirante das Paineiras, e Parque e Jardins 
das Paineiras), informo que o processo de impugnação do loteamento levado a efeito pela 
TERRACAP encontra-se em curso , perante o Juízo da Vara de Registros Públicos do DF e os 
autos estão conclusos, para despacho desde o dia 09.07.2009 (Processo nº 2008.01.1.101123-
5, da Vara de Registros Públicos do DF)

2. Informo, ainda, que a TERRACAP recentemente, publicou o Edital nº 05/2010 
anunciando que levaria a Licitação Pública dois lotes de terrenos situados na área do 
SHJB 1ª Etapa, a saber: 

a)      Item 156 – Avenida do Sol, Qd 01, Rua 02, Lote 160, valor: R$374.600,00 (trezentos e 
setenta e quatro mil e seiscentos reais) situado no Condomínio San Diego;

b)      Item 157 – Avenida Dom Bosco, Quadra 1, Rua 06, Lote 80, valor: R$365.800 
(trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais) situado no Condomínio Estância 
Jardim Botânico.

3. Informamos aos interessados sobre a licitação dos 2 lotes situados nos condomínios 
San Diego e Jardim Botânico. Apenas o condômino do imóvel situado Avenida Dom 
Bosco, Quadra 1, Rua 06, Lote 80 procurou o nosso escritório, para adoção das medidas 
judiciais cabíveis. O condômino do San Diego informou ao síndico que iria participar 
da licitação que se realizou hoje, dia 27.05.2010 entre 09-10hs, visto que tinha interesse 
na obtenção na Escritura Pública do Lote de terreno.



4. No dia 26.05.2010 ingressamos, em Juízo, com uma ação de Rito Ordinário, com 
pedido de Medida Cautelar Incidental, visando a suspensão da Licitação Pública do 
imóvel  situado na Avenida Dom Bosco, Quadra 1, Rua 06, Lote 80 e o MM. Juiz da 4ª 
Vara da Fazenda Pública, em data de 26.05.2010, nos autos do processo nº 
2010.01.1.082740-2 proferiu decisão do teor seguinte:

"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos e etc.

Trata-se de ação na qual a parte autora quer medida antecipatória para depositar o valor 
da caução do imóvel situado na Quadra 01, Rua 06, Lote 80, Avenida Dom Bosco, 
Setor Habitacional Jardim Botânico, 1ª Etapa, Matrícula 95.290, do Cartório do 2º 
Ofício do Registro de Imóveis do DF.
Em longa explanação (28 laudas), o autor alega, em resumo, que o imóvel acima tem 
duplo registro no Cartório de Imóveis e que o primeiro deveria prevalecer.
Afirma que os imóveis daquela localidade podem ser vendidos diretamente para os 
ocupantes, tal como decidiu o STF ao declarar a constitucionalidade da Lei n. 9.262/
1996. Assim, adquiriu o imóvel em 1996 por meio de cessão de direitos, de modo que 
teria direito de comprá-lo diretamente sem licitação, direito este que lhe foi negado pela 
ré, a qual o incluiu na Licitação n. 05/2010, que se realizará em 27.05.2010, o que pode 
lhe causar prejuízos quase que irreparáveis.
O autor defende a nulidade da matrícula do imóvel que a Terracap se diz proprietária. 
Também defende que, mesmo não havendo construção no lote, teria direito de 
preferência em sua aquisição.
Requereu medida antecipatória para depositar a valor da caução, a fim de que o imóvel 
seja retirado da licitação. Trouxe documentos.
Relatei. Decido.
Entendo que a medida de natureza cautelar deve ser deferida, uma vez presentes os 
requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora. 
Tal como se vê dos autos (três volumes de documentos), a discussão a respeito da 
possível duplicidade de registros vem de há muito, de modo que a levada do bem à 
licitação só deveria ocorrer quando não mais pairasse qualquer dúvida a respeito de tal 
assunto, isto principalmente em respeito aos pretensos adquirentes, já que, de plano, 
teriam de enfrentar problemas jurídicos, até mesmo para conseguir entrar na posse do 
bem.
Também, nesta primeira análise, a tese da possibilidade da compra direta, e até mesmo 
da preferência na aquisição se mostra plausível, porque, declaradamente, o autor tem a 
posse daquele bem, mesmo que ela não seja tranqüila.
O perigo na demora também está comprovado porque, realizada a licitação, eventuais 
direitos do autor sobre a coisa estariam perdidos, restando-lhe, talvez, mover ação de 
indenização contra o ente público.
Ademais, para o ente público não há qualquer prejuízo com a retirada do imóvel 
daquela licitação, uma vez que, sendo improcedentes os pedidos do autor, a 
TERRACAP terá bem muito mais valioso para ser vendido. Esta é a realidade de 
Brasília.
Em face do exposto, com base no art. 273, § 7º, do CPC, deferido medida de natureza 
cautelar a fim de autorizar que a parte autora deposite a caução de R$18.290,00, na 



conta do processo, razão pela qual suspendo a venda do imóvel Quadra 01, Rua 06, 
Lote 80, Avenida Dom Bosco, Setor Habitacional Jardim Botânico, 1ª Etapa, Matrícula 
95.290, do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis do DF, até nova determinação, 
o qual deve ser retirado da licitação que acontecerá em 27.05.2010, às 10hs.
Venha o depósito do valor até às 13h de 28.05.2010, sob pena de a liminar perder seu 
efeito. É que neste momento as agências bancárias estão fechadas.
Intime-se a Terracap com urgência para cumprimento e a cite na mesma oportunidade 
para contestar."

Att. Dr. MÁRIO GILBERTO


