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Ofício Circular n° Oi^/2/2013-SEC

Goiânia, â^ de \&**l*~* de 2013.

Expediente n° 4356012/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação da decisão proferidapelo Supremo Tribunal Federal, referente à ação

em que o Estado da Bahia pleiteia a determinação e demarcação de toda a divisa com os

Estados de Goiás e Tocantins, tendo como litisdenunciados os Estados de Minas Gerais e

Piauí

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Despacho n° 266/2013 e da Decisão

proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária n° 347. de

relatoria do Ministro Luiz Fux? para conhecimento próprio e fins de mister.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

DesembargadoraNELMM3RANGO FERRüíKA Pkkíi.ü
CorregedQi\i-Geral da Justiça
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geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4356012/2013

Nome : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° KqÇ) /2013

Expeça-se ofício circular a todos os Diretores de Foro do

Estado de Goiás para ciência própria e transmissão aos demais magistrados do teor da

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária n°

347, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Ato contínuo, junte-se cópia reprográfica deste expediente,

inclusive desta decisão, ao feito aqui protocolado sob o n° 4259891.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva para providenciar, imprimindo-se

urgência.

Goiânia, X"S de janeiro de 201)3.

EMFT

Desembargadora NELM
Corregedo

'FERREIRA PERILO
)eral da Justiça
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Ofício n° 8.209

Brasília, 14 de novembro de 2012.

Ação Cível Originária n° 347

AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
RÉU(É)(S)
PROC.(A/S)(ES)
LIT.PAS.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
LIT.PAS.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
LIT.PAS.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA

ESTADO DE GOIÁS
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
ESTADO DO TOCANTINS

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE TOCANTINS

(Seção de Processos Diversos)

em anexo.

Senhor Presidente,

Comunico que proferi decisão nos autos em epígrafe e cuja cópia segue

Apresento o testemunho de apreço e consideração.

Ministro Luiz Fux

Relator

Documento assinado digitalmente

A Sua Excelência o Senhor
Desembargador LEOBINO VALENTE CHAVES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

--.

Documento assinado digitalmente conforme MP n< 2.200-272001 de 24/08/2001. que institui aInfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob onumero 3098125.
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Ação Cível Originária 347 Bahia

Relator : Min. Luiz Fux

Autor(a/s)(es) :Estado da Bahia

Proc.(a/s)(es) :Procurador-geral do Estado da Bahia

Réu(é)(s) :Estado de Goiás

Proc.(a/s)(es) :Procurador-geral do Estado de Goiás

Lit.pas.(a/s) :Estado de Minas Gerais

Proc.(a/s)(es) :Advogado-geral do Estado de Minas

Gerais

Lit.pas.(a/s) :Estado do Piauí

Proc.(a/s)(es) :Procurador-geral do Estado do Piauí
Lit.pas.(a/s) :Estado' do Tocantins

Proc.(a/s)(es) :Procurador-geral do Estado de Tocantins

DECISÃO: Foi realizada, na data de hoje, audiência para inaugurar o
processo de mediação visando à resolução de conflito judicial entre
diversos estados da federação envolvendo a demarcação de suas

fronteiras.

Na atual fase em que o feito se encontra, constata-se não apenas a
possibilidade de acordo, como também a predisposição das partes na
obtenção de uma resolução pacífica do conflito narrado neste feito. Há
uma nítida zona de acordo possível ( zone ofpossible agreement) capaz de
beneficiar todas as partes desta ação, o que permite a deflagração do
processo de mediação.

Realizada a audiência na data de hoje, foi obtido o acordo parcial
que se resume aos seguintes termos:

1) As partes concordam que o ponto de trijunção das fronteiras dos /
estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia está situada entre as bacias dos
rios Tocantins e São Francisco no seu entroncamento com o espigão
divisor de águas que se estende a partir das cabeceiras dorio Carianhaha,
afluente do Rio São Francisco. Este é o ponto atual e é definido
cartograficamente pelo cruzamento das coordenadas 14 graus, 52

Documento assinado digitalmente conforme MP n« 2.200-2/2001 de 24/08/2001. que institui aInfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portat/autenticacao/ sob onúmero 3095972.
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ACO 347 / BA

minutos e 17,5 segundos de latitude sul e 46 graus, 0,2 minutos e 20,8

segundo de longitude oeste.

Em razão do acordo parcial firmado, fica o processo extinto em

relação ao Estado de Minas Gerais, com resolução do mérito, nos termos

do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil em decorrência da

presente transação.

2) Com a exceção do estado de Minas Gerais, que fica excluído deste
feito em razão do acordo firmado, as partes concordaram em realizar
reuniões entre si, a fim de solucionar as controvérsias subsistentes e

anuíram em se reunir novamente neste gabinete às 19:30 horas do dia 13
dezembro do corrente ano com uma possível proposta concreta de acordo

para o deslinde do feito.

Comunique-se aos presidentes dos Tribunais de Justiça dos estados
envolvidos para que façam cumprir a liminar anteriormente deferida
nestes autos quanto à demarcação provisória dos limites territoriais sub
judice.

ÀSecretaria para que apense a ACO nc 652 aos presentes autos.

Saem as partes intimadas.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2012.

Ministro LUIZ FUX

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digita.mente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui aInfraestruturad..Chaves Púb,icas Brasi.eira -«CP-Bras... O
doclmento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob onumero 3095972.



DECISÃO: Trata-se de ação eivei originária em
que o Estado da Bahia pleiteia a determinação e
demarcação de toda a divisa com os Estados de Goiás e

Tocantins, tendo como litisdenunciados os Estados de
Minas Gerais e Piaui.

2. A questão territorial levou diversos
proprietários de imóveis localizados nas áreas limítrofes
a requererem o ingresso no feito, na qualidade de
assistentes dos litigantes. Não há pronunciamento
definitivo desta Corte quanto a este ponto.
3. Às fls. 686/689, Otacilio Oto Nunes de Souza
e outros requerem a intervenção no feito na qualidade de
assistentes do Estado da Bahia.

4. Os Estados do Piaui e da Bahia não se opõem
ao pleito [fls. 785 e 787, respectivamente]. O Estado de
Goiás alerta para os limites do pedido deduzido na
inicial, pugnando pelo indeferimento da assistência [fls.
793/795].
5. Às fls. 801/802, a Agropecuária Champlan
Ltda. pleiteia o ingresso na presente ação como
assistente do Estado da Bahia. Às fls. 1026/1028,
inclusive, pede a concessão de medida liminar para
suspender as decisões proferidas pelo Juiz de Direito da
Comarca de Posse, Estado de Goiás, nos processos ns.
639/03 e 653/03, por versarem sobre questões possessórias
nas áreas em litigio, até decisão final desta Corte no
presente feito.
6. Às fls. 839/840, Fernando Luis Cardoso Bueno
e outros requerem o ingresso no feito como assistentes do
Estado do Tocantins.
7. Ante a possibilidade de tumulto processual
causado pela intervenção de terceiros, os Estados do
Piaui e da Bahia manifestam-se pelo indeferimento dos
pedidos de assistência formulados [fls. 922/923 e 928,
respectivamente].
8. Novo pedido de intervenção foi apresentado
por Leda Catarina Roetger e outros às fls. 931/943, para
assistência ao Estado de Goiás, ao que se opõem os
Estados do Piaui [fls. 1006/1007], da Bahia [fl. 1009] e
de Goiás [fl. 1112]. 0 mesmo pedido é deduzido às fls.
1068/1069 pela Associação de Agricultores e Irrigantes do
Oeste da Bahia - AIBA, impugnado pelo Estado da Bahia
[fl. 1109] e de Goiás [fl. 1112].
9. a ação eivei de competência originária desta
Corte presta-se à solução de litígios envolvendo Estados-
membros, de modo que a decisão final gera efeitos sobre
todas as relações juridicas individuais decorrentes do
objeto da demanda.
10. Num primeiro momento conclui-se que todos os
que estabelecem relações juridicas com os Estados-membros
litigantes poderiam intervir no feito como assistentes. A
situação, no entanto, acabaria afetando a fluência do
processamento do feito, incongruente com a sistemática
adotada pelo Código de Processo Civil, que busca evitar a



multiplicidade de litisconsortes quando comprometer a
rápida solução do conflito.
11. O objeto da presente demanda é tão-somente a
demarcação dos limites territoriais dos Estados da Bahia,
de Goiás e do Tocantins, não se estendendo à posse ou
propriedade de particulares nas zonas a serem demarcadas.
12. Ante o exposto, indefiro o ingresso de
Otacilio Oto Nunes de Souza, Valdemiro Kazmierczack,
Wolmir José Kazmierczack, Antônio Francisco e Lima, Ana
Carla Fernandes Carvalho, Armando Juliani, Fernando Luis
Cardoso Bueno, Mathias Alexey Woelz, José Carlos Pedreira
de Freitas, Adam Getlinger, Leda Catarina Roetger, Ademir
Adones Bescow, Clarissa Roetger Manfrão, Waldomiro Marin,
da Agropecuária Champlan Ltda. e da Associação de
Agricultores e Irrigantes do Oeste da Bahia como
assistentes no presente feito.
13. Quanto à realização da prova pericial,
conforme certificado à fl. 1101, até a presente data não
foi juntada pelo Estado de Goiás a guia de depósito dos
honorários periciais.
14. À fl. 902 o Estado do Piaui nomeia como
assistente técnico o Eng. Francisco Antônio de Amorim
Aguiar, apresentando quesitos [fls. 925/926] . O Estado de
Minas Gerias, por sua vez, nomeia os Engenheiros Leonardo
Santos Costa e Mário Carlos [fl. 1104]. Defiro os pedidos
nos termos do art. 431-B do CPC, deixando a análise dos
quesitos formulados pelo Estado do Piaui para momento
oportuno, à luz do art. 426, I, do CPC.
15. Por fim, cumpre o exame da medida liminar
requerida pelo Estado da Bahia às fls. 1054/1055, na qual
pleiteia sejam sobrestados os efeitos das decisões
proferidas sobre a situação de áreas na região, tendo em
vista que "além do ambiente de incerteza e de tumulto,
acarreta ainda prejuízos inclusive de ordem fiscal para o
Estado".

16. A emissão de pronunciamentos judiciais nos
litígios entre particulares nas áreas limítrofes,
dispondo sobre a localização dos imóveis, enquanto
pendente a demarcação da divisa dos Estados-membros,
causa situações preocupantes de instabilidade social e
insegurança jurídica.
17. Repito: o objeto da presente ação eivei
cinge-se à determinação de limites territoriais entre
Estados-membros. Passa à margem de debates sobre a posse
ou a propriedade de particulares nas regiões a serem
demarcadas.

18. Por outro lado, a inexistência de
pronunciamento desta Corte sobre a questão impede que os
Tribunais de Justiça locais possam decidir as questões
que requerem medidas urgentes com o minimo de amparo
jurídico.
19. Trata-se, no caso, de Estados-membros em
juizo, perante o Supremo Tribunal Federal, o que permite
esta Corte impelir os órgãos estaduais a suspender



procedimentos concernentes às áreas conflituosas, a fim
de que sejam evitadas decisões precipitadas ou em
desacordo com o que vier a ser estabelecido no julgamento
de mérito do presente feito. Por outro lado, a suspensão
pura e simples de todos os feitos na região de conflito
prejudicaria situações que requerem a concessão de
medidas urgentes.

Ante o exposto, defiro parcialmente a medi da

liminar postulada pelo Estado da Bahia, para determinar
sejam comunicados os Tribunais de Justiça dos Estados da
Bahia, Goiás e Tocantins, no sentido de que tomem as
devidas providências a fim de suspender a execução de
sentenças de mérito e acórdãos não transitados em.
julgado, no que tange_jà__sJ.jLu_ajção de áreas na região,
sobrestando os feitos até que seja julgado o mérito da
presentê~clemanda, sem prejuízo da existência de eventual
coisa julgada, a qual deve ser respeitada incontinenti, à
luz do art. 5Ó, XXXVI, da CB/88. Os casos que requerem a
concessão de medidas urgentes devem ser dirimidos com
base_nos.limites territoriais atualmente demarcados,
constantes das cartas arquivadas no Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos da liminar
concedida na AC n. 733, até decisão final desta Corte

quanto à questão.
Determino, ainda, seja intimado o Estado de

Goiás a apresentar a guia de depósito dos honorários
periciais, no prazo de 10 dias.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2005.

Ministro Eros Grau

- Relator -
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