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AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.  DIVISA ENTRE OS ESTADOS DE
MATO GROSSO E DO PARÁ. 

1 – Discussão que remonta a convenção de 1900 que indi-
cava o Salto das Sete Quedas como ponto limítrofe a oeste
da linha  divisória entre os Estados de Mato Grosso e do
Pará. 

2  –  Protocolo de Tratamento firmado pelos mencionados
entes  federados  em 1981 estabeleceu que confiariam  ao
Serviço Cartográfico do Exército ou à Comissão Brasileira
Demarcadora de Limites, ou outro Órgão Federal, a im-
plantação da linha geodésica constante do Decreto Federal
3.679/1919, que preservou o traçado no aludido acordo de
1900.

3 –  Perícia realizada pela Divisão de Serviço Geográfico
do Exército, com reconhecimento aéreo, fluvial e terrestre,
uso de GPS,  entrevistas e estudo de documentos descriti-
vos e cartográficos, constatou que houve simples modifi-
cação  do  nome  do  acidente  geográfico  Salto  das Sete
Quedas para Cachoeira das Sete Quedas.

4 – Fronteiras que devem ser estabelecidas de forma a pre-
servar os marcos indicados no acordo de 1900 e o firmado
no Protocolo de Tratamento de 1981, utilizando-se o laudo
técnico do Serviço Geográfico do Exército como ratio de-
cidendi.  
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5 – Parecer pela improcedência do pedido, ficando prejudi-
cada a análise do agravo interno.

Trata-se  de  ação cível  originária proposta pelo Estado de

Mato Grosso, em 2004, em face do Estado do Pará, com o obje-

tivo de ver delimitada a fronteira entre tais unidades federadas. 

Relata o autor que, em 7 de novembro de 1900, foi firmada,

com a chancela do Governo Federal, a “Convenção de Limites

Estabelecidos entre os Estados de Mato Grosso e Pará”, na qual

restou designado o “Salto de Sete Quedas”, localizado à margem

do Rio Araguaia, como marco definidor do limite entre tais entes

federados.  

Alega que em 1922, ao atualizar os mapas geográficos bra-

sileiros, a equipe do Clube de Engenharia do Rio de Rio Janeiro,

atual  IBGE, teria traçado  a linha divisória entre os Estados de

Mato Grosso e Pará, de forma equivocada e totalmente contrá-

ria à Convenção de 1900, pois considerou como ponto inicial do

extremo oeste a Cachoeira das Sete Quedas e não o SALTO DAS

SETE QUEDAS,  situado  140 Km mais a jusante.  Esse procedi-

mento, consoante afirma, teria sido objeto de protesto da Funda-

ção de Pesquisas Cândido Rondon por meio do Ofício 102/1988,

do qual reproduz trechos. 
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Alude à subscrição de “Protocolo de Tratamento” pelos Es-

tados de Mato Grosso e do Pará em 10 de agosto de 1981, com o

objetivo de definir os respectivos limites, e de ofício direcionado

ao Ministro das Relações Exteriores à época contendo pedido de

prestação de serviços da comissão demarcadora de limites,  bem

como à realização de reuniões desde 1995, no intuito de demons-

trar sua atuação ativa quanto à solução da controvérsia e a neces-

sidade de esclarecimento da questão,  mormente após o  suposto

atual silêncio do Estado do Pará. 

Sustenta que a Convenção de 1900, já referida, foi promul-

gada por ambos os Estados mediante  os Decretos 932/1900, do

Pará, e 404/1900, de Mato Grosso, além de ter sido aprovada pe-

las Leis 1.080/1909, do Pará, e 578/1911, de Mato Grosso, e pelo

Decreto Federal 3.679/19191, motivo por que  a inobservância  a

seu conteúdo ofenderia o princípio da legalidade.  Menciona ha-

ver  o  Supremo  decidido  caso  semelhante  ao  julgar  a  ACO

307/MT.

Pleiteia, liminarmente, seja proibida a regularização de ter-

ras situadas na faixa ainda não demarcada, conforme estaria pre-

visto  no  “Protocolo  de  Tratamento”.  Ao  final,  requer  a

procedência do pedido, para  reconhecer e declarar o limite le-

galmente definido ao longo do tempo entre os Estados de Mato

1 Disponível  em:  <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-
1919/decreto-3679-8-janeiro-1919-570791-publicacaooriginal-93902-
pl.html>. Acesso em: 22 ago. 2017.
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Grosso e Pará, no extremo Oeste da linha divisória, firmando o

ponto conhecido como SALTO DAS SETE QUEDAS, conforme

convênio interestadual de 7 de dezembro de 1900 e Decreto Fe-

deral nº 3.679, de 8 de janeiro de 1919.” 

Conclusos os autos, o Relator deferiu a medida liminar, sus-

pendendo a regularização de terras situadas na faixa ainda não

demarcada, determinou a citação do Estado do Pará e a remessa

do feito ao Plenário, que referendou a mencionada decisão.

Na contestação, o réu alegou que o pronunciamento referen-

dado caracterizaria  verdadeira ingerência na autonomia do Es-

tado Membro na gestão de seu território.

Narrou a história de sua formação territorial,  inclusive ci-

tando trechos de correspondências trocadas com o autor,  a fim

de demonstrar que, consensualmente, os limites entre o Pará e o

Mato Grosso foram aceitos  como sendo demarcados pelo Rio

São Manoel, atual Teles Pires, com seu conjunto de acidentes, aí

incluídos a Cachoeira das Sete Quedas e o Salto das Sete Que-

das.

Afirmou que a Convenção de Petrópolis de 1900 teria reco-

nhecido juridicamente tal processo histórico consolidado, sendo

defeso, para discuti-la, utilizar-se documento cartográfico conhe-

cido como Carta de Mato Grosso, editado em 1952 sob a influên-
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cia do Marechal Rondon, mas não por ele executada, como pre-

tende o autor. 

Asseverou não ter  o  autor juntado à inicial  representação

cartográfica que corroborasse sua tese, tendo se limitado a colaci-

onar recortes de jornais de Cuiabá e a mencionada Carta de Ron-

don,  apesar  de  existirem  vários  produtos  cartográficos  e

históricos em sentido diverso do que pretende, tais como as obras

Voyage au Tapajoz, de Henri Coudreau; Limites entre os Estados

de Mato-Grosso e Amazonas, de Luiz Adolpho Corrêa da Costa;

Análises  comparativas entre os dados de levantamentos hidro-

gráficos e mapeamento, de Augusto Octaviano Pinto; e O Estado

do Pará – A terra, a água e o ar, de Paul Le Cointe. Salientou ha-

ver o Estado de Mato Grosso omitido, em dissonância com a lea-

lidade processual, o mapa elaborado por José Lobo Pessanha no

ano da Convenção de 1900,  a despeito de tê-lo apresentado em

outras ocasiões a autoridades do Governo paraense. Acrescentou

que,  apesar de questionar as cartas do IBGE, em nenhum mo-

mento o Mato Grosso as apresenta, ou demonstra argumentos ci-

entíficos, históricos ou de outra natureza para contestá-las.

Afirmou  aproveitar-se  o  autor  da  inversão  de  topônimo

ocorrida para dois acidentes do mesmo Rio Teles Pires, resul-

tante de um correto trabalho de reambulação (atualização), o

que gerou uma certa confusão de nomes entre o atribuído ao aci-
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dente na passado e a sua atual denominação, para legitimar um

suposto erro do IBGE na fixação dos marcos […], pois o “Salto

das Sete Quedas”, referenciado na Convenção nada mais é que

a atualmente denominada “Cachoeira das Sete Quedas”.  Apre-

sentou resumo de laudo geográfico/cartográfico elaborado pelo

geógrafo Vicente de Paula Souza, a fim de demonstrar o alegado.

Aduziu não se poder desprezar a competência da União es-

tabelecida no art. 21, XV, da Carta da República, e realizada pelo

IBGE, para defender a ocorrência de suposto erro há mais de 80

anos, não contestado à época pelo autor. Disse que a Convenção

de 1900 apenas ratificou os tradicionais limites, sendo a presente

demanda prejudicial à respectiva regularização fundiária.  Acres-

centou que, em decisões anteriores do Supremo sobre limites en-

tre  Estados,  o  Supremo  sempre  prestigiou  a  competência

constitucional  fixada  a  órgãos  federais,  como  evidenciado  na

ACO 307-5.

Ressaltou que governos anteriores de Mato Grosso não se

utilizaram dos prazos definidos no art. 12 do ADCT da Lei Fun-

damental2 para  ensejar  a  discussão  dos  limites,  pois  dúvida

2 Art.  12.  Será  criada,  dentro  de  noventa  dias  da  promulgação  da
Constituição,  Comissão  de  Estudos  Territoriais,  com  dez  membros
indicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder Executivo, com a
finalidade de apresentar estudos sobre o território nacional e anteprojetos
relativos a novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e
em áreas pendentes de solução.
§ 1º No prazo de um ano, a Comissão submeterá ao Congresso Nacional
os resultados de seus estudos para, nos termos da Constituição, serem
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nunca houve sobre os limites, mas apenas a necessidade de se

materializar fisicamente os limites. Consoante argumentou, tendo

em conta a inobservância do referido lapso temporal, direcionado

à configuração do uti possidetis, deve o processo ser extinto com

resolução do mérito, ante a decadência do direito.  Afirmou que,

na ACO 415, essa Corte destacou o uti possidetis como elemento

fundamental para se solucionar eventuais conflitos entre os Es-

tados Membros, dando […] força às peças técnicas elaboradas

pelo IBGE. 

Alegou que o  Protocolo  de  Tratamento  assinado entre  as

partes em 1981 revela inexistir reconhecimento de qualquer erro

na delimitação dos marcos de fronteira realizada pelo IBGE, pre-

visto como entidade participante da materialização física deles.

apreciados nos doze meses subsequentes, extinguindo-se logo após.
     § 2º Os Estados e os Municípios deverão, no prazo de três anos, a contar

da  promulgação  da  Constituição,  promover,  mediante  acordo  ou
arbitramento,  a  demarcação  de  suas  linhas  divisórias  atualmente
litigiosas, podendo para isso fazer alterações e compensações de área que
atendam  aos  acidentes  naturais,  critérios  históricos,  conveniências
administrativas e comodidade das populações limítrofes.

    § 3º Havendo solicitação dos Estados e Municípios interessados, a União
poderá encarregar-se dos trabalhos demarcatórios.

    §  4º Se,  decorrido  o prazo  de  três  anos,  a  contar  da  promulgação  da
Constituição,  os  trabalhos demarcatórios  não  tiverem sido concluídos,
caberá à União determinar os limites das áreas litigiosas.

    § 5º Ficam reconhecidos e homologados os atuais limites do Estado do
Acre  com  os  Estados  do  Amazonas  e  de  Rondônia,  conforme
levantamentos  cartográficos  e  geodésicos  realizados  pela  Comissão
Tripartite  integrada  por  representantes  dos  Estados  e  dos  serviços
técnico-especializados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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Acrescentou que  o próprio site do Estado de Mato  Grosso re-

mete  à representação cartográfica da  fronteira como definida

pelo IBGE e que, por meio do Decreto federal 87.571/1982, fo-

ram reservadas terras no Estado do Pará para o Campo de Provas

das  Forças  Armadas  observando  os  limites  referendados  pelo

IBGE, de modo que esta demanda,  uma vez mais, ofenderia o

princípio da legalidade. 

Aludiu  novamente à má-fé do Estado de Mato Grosso de-

vido à falta de juntada do mapa de José Lobo Pessanha, que é a

representação cartográfica da Convenção de Petrópolis, e ao re-

conhecimento,  mediante o Ofício GG 49/03, dirigido ao então

Governador do Pará, Simão Jatene, pelo à época Governador de

Mato Grosso, Blairo Maggi, da necessidade de simplesmente im-

plantarem-se os  limites  entre os entes  federados,  e  não  de  de-

fini-los.

Afirmou que, quando da divisão de Mato Grosso para a cri-

ação de Mato Grosso do Sul,  implementada pela Lei Comple-

mentar 31/1977, o primeiro Estado-membro não reivindicou que

fosse respeitada a sua parte mais ao norte, que alega é seu terri-

tório, mas que sempre foi reconhecido como território paraense.

Consignou ter sido acatada por Mato Grosso a ratificação do

limite com o Pará constante da Nota Técnica  do IBGE  GCT-6,

constituindo litigância de má-fé as alegações suscitadas. A aceita-
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ção dos marcos pelo autor, consoante aduz, também decorreria da

falta de observância ao prazo fixado no art. 9º do ADCT da Cons-

tituição de Mato Grosso3 para que fossem dirimidas dúvidas so-

bre limites de território. 

Informou haver movimento de expansão da fronteira agrí-

cola de Mato Grosso sobre florestas localizadas na porção norte

de seu território, onde também se encontram reservas indígenas e

o Campo de Provas das Forças Armadas.  Disse estar em jogo,

além de definir o domínio histórico, o futuro desta região, onde

se confirmará a sua conservação ou se abrirá as porteiras ao

avanço desenfreado da fronteira agrícola de Mato Grosso.

Por fim, requereu a improcedência do pedido, para ser man-

tida  a integridade do território paraense, como sempre existiu,

historicamente consolidado, na forma reconhecida pela Conven-

ção de 1900, e referendados e implantados os extremos leste e

oeste pelo IBGE, sempre reconhecidos pela  Cartografia Oficial

Nacional,  assim como a condenação do autor ao pagamento de

multa por litigância de má-fé. 

A seu turno, o Estado de Mato Grosso impugnou a contesta-

ção, alegando inexistir litigância de má-fé de sua parte, mas obje-

3 Art.  9º A Assembleia  Legislativa,  através  da  Comissão  de  Revisão
Territorial,  terá  o  prazo  de  um  ano,  a  partir  da  promulgação  desta
Constituição, para promover a revisão de limites da área territorial  de
todos os Municípios do Estado. 
Parágrafo único Todas as decisões nesse sentido deverão ser submetidas
à apreciação e à aprovação do Plenário 
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tivar  esclarecer a situação de área entendida como administrati-

vamente litigiosa, tendo o Pará concordado em suspender a regu-

larização  de  terras  em 10 de  agosto  de  1981.  Asseverou que,

mais recentemente, isto é, em 04 de agosto de 1998, autor e réu

aceitaram materializar no solo os marcos, conforme se vê às fls.

41/45 o formato de placas e dizeres a serem implantados como

forma de solucionar de vez a dúvida. Afirmou sempre haver per-

sistido a dúvida, não lhe restando outra alternativa a não ser re-

solver  a  questão  na  via  judicial,  uma  vez  que,  apesar  das

tentativas amigáveis, não houve colaboração do réu. 

Aduziu não se aplicar à hipótese o art. 12, § 4º, do ADCT,

da Constituição, porque as partes teriam concordado na resolução

amigável do conflito, como previsto no § 2º do mesmo disposi-

tivo, além de o pleito declaratório não se submeter à preclusão e

assegurar a Carta Fundamental que, se não concluídos os traba-

lhos demarcatórios em três anos, a contar da sua promulgação, a

União determinaria o limite das áreas litigiosas. 

Sustentou não  se  poder  utilizar  nomes  de  desconhecidos

para desacreditar a “Carta de Mato Grosso”, organizada e dese-

nhada pelo Ministério da Guerra, sob a direção do Marechal Ron-

don, no qual  o ponto Oeste da linha divisória é salientado no

Salto das 7 Quedas, à  jusante (rio abaixo) do rio Telles Pires.

Citou trechos da carta de ratificação de limites de 1900, cujos ter-
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mos  teriam  sido  literalmente  transcritos  no  Decreto  Federal

3.679/1919, a fim de demonstrar a correção do aludido mapa de

Rondon. 

Afirmou que o IBGE, em 1922, errou quando,  ao fixar os

pontos de limites  estabelecidos pela convenção de 1900 entre

Mato Grosso e Pará, substituiu o acidente geográfico Salto das

Sete  Quedas,  determinado  pela  lei,  pelo  da  Cachoeira  das  7

Quedas. Disse que tal equívoco teria sido reconhecido pela Dire-

toria do Serviço Geográfico do Exército quando, ao elaborar as

cartas  topográficas  de  Alta  Floresta  e  do  Rio  Telles  Pires,  de

1982, clocou a linha divisória como “limite indeterminado”. Fez

considerações  acerca  de  documentos  juntados  na  contestação,

afirmando não serem relevantes para o deslinde da causa. 

Na sequência, o Relator determinou a especificação das pro-

vas a serem produzidas. 

O Estado de Mato Grosso requereu a produção de perícia to-

pográfica, vistoria in loco e,  havendo necessidade, de prova do-

cumental e testemunhal.

O Estado do Pará, por sua vez,  pediu o reconhecimento da

má-fé do autor, que pretenderia,  apenas com alegações de retó-

rica, manter a fragilidade de um argumento que não tem qual-

quer base cartográfica consistente. 
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Asseverou  que  Cândido Rondon só iria  produzir  o docu-

mento base do argumento de Mato Grosso 52 anos depois dos

trabalhos científicos de Henri Coudreau e Jose Lobo Pessanha e

nem foi diretamente, como demonstrado na contestação e tam-

pouco formatado pelo Marechal, e sim por um jovem tenente,

[…] eis que Rondon já contava com mais de 80 anos. 

Afirmou haver comprovado que as informações da Carta de

Mato Grosso eram divergentes de vários outros mapas pesquisa-

dos e de expedições realizadas em datas próximas à Convenção,

sendo o único produto cartográfico empregado pelo autor. 

Sustentou ignorado pelo Estado de Mato Grosso  o  robusto

acervo composto de relatório anexado à Nota Técnica GCT-6, na

qual  apareceriam como interessados,  o  Congresso  Nacional,  a

Fundação de Pesquisas Cândido Rondon e outros órgãos, e de

Ofício DGC 110/1988, do IBGE. 

Alegou que a má-fé do autor ficaria clara a partir da leitura

do Ofício GG 49/03, dirigido ao então Governador do Pará, Si-

mão Jatene,  pelo à época Governador de Mato Grosso, Blairo

Maggi,  no qual,  em nenhum momento é levantada a discussão

sobre os pontos extremos definidores dos limites  entre Pará e

Mato Grosso, mas sim a missiva oficial reporta-se à necessidade

de materialização dos limites no solo.
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Asseverou que, às fls. 41 e 42 do documento 8, juntado pelo

autor, pode-se verificar que não há qualquer esboço de contesta-

ção dos documentos cartográficos ou pontos estabelecidos pelo

IBGE, pelo contrário, estes são os elementos técnicos essenciais

para a implantação dos limites. Acrescentou haver confissão do

autor quanto ao reconhecimento dos marcos definidores dos limi-

tes, existindo apenas a necessidade de ser realizada a implanta-

ção dos marcos da linha geodésica entre a Cachoeira das Sete

Quedas e a ponta mais setentrional da Ilha do Bananal.

Afirmou faltar a fumaça do bom direito no tocante à preten-

são do Estado de Mato Grosso, eis que de todas as formas, quer

histórica, geográfica ou jurídica, nada aproveita ao autor da de-

manda, ao contrário, engrandece e robustece a tese de defesa do

Estado do Pará, mormente o claro e definitivo posicionamento

do IBGE que consolidou aqueles limites desde 1922.

Aduziu ausente o periculum in mora na espécie, porquanto a

situação estaria consolidada entre os entes federados por mais de

oitenta anos.

Reiterou argumentos trazidos na contestação, pleiteou a re-

consideração da liminar deferida e pediu o deferimento da jun-

tada de estudos  feitos  pelo  IBGE relativos  à  implantação dos

limites entre Pará e Mato Grosso e da realização de uma perícia

técnica para reconhecimento e validação das provas e levanta-
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mentos constantes dos relatórios apresentados por Engenheiros

Cartógrafos, Geodesistas, Geógrafos, para que cessem as espe-

culações  e  afirmativas  infundadas,  resultantes  do  desconheci-

mento técnico sobre a questão, a ser realizada por peritos do

IBGE. 

Mediante decisão de 18 de novembro de 2004, o Relator de-

feriu o requerimento de produção de prova pericial, delegando a

designação de perito à Justiça Federal no Estado de Mato Grosso,

bem como indeferiu o pedido de reconsideração da medida acau-

teladora concedida.

O Estado do Pará, então, pugnou pela reconsideração desse

pronunciamento, a fim de determinar-se a consulta do IBGE so-

bre a possibilidade de realização do levantamento de natureza

geodésica e cartográfica exigida para o deslinde da controvérsia

travada nos autos, o que foi acolhido. 

Sobreveio agravo, no qual o Estado de Mato Grosso alegou

não poder o IBGE atuar como perito judicial para examinar sua

própria conduta, sob pena de ofensa ao princípio da imparciali-

dade, devendo ser reconsiderada a decisão recorrida, a fim de ser

nomeada a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército para es-

clarecer a questão. Pediu, caso assim não entendesse o Relator, a

remessa do feito ao Plenário. 
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Após a juntada de contrarrazões, nas quais o Estado do Pará

requereu a manutenção do pronunciamento impugnado, o IBGE

apresentou o Ofício 23/PR, de 2005, do qual se colhe o seguinte

excerto:

Não obstante, cumpre ressaltar a Vossa Excelência que uma
perícia de campo no local do acidente geográfico nada virá
acrescentar  para  o  deslinde  da  questão,  considerando  a
competência estabelecida legalmente para o IBGE e que o
acidente  geográfico  utilizado  como  ponto  de  referência
para o limite entre os dois Estados, independentemente de
sua denominação, já foi identificado por essa Fundação, em
virtude de suas características peculiares e que não se con-
fundem. Daí o entendimento de ser totalmente desnecessá-
ria a realização da perícia de que tratam as folhas 489 a 501
e 508 que foram encaminhadas a esta Fundação, face os es-
clarecimentos ora prestados para a solução da lide.

Determinou o Relator a manifestação dos  entes  federados

envolvidos sobre as considerações do aludido instituto. 

O Estado de Mato Grosso, após reiterar a parcialidade do

IBGE, asseverou que no Protocolo de Tratamento subscrito tam-

bém pelo Pará em 10 de agosto de 1981, objetivando a definição

dos limites, foi confiado ao Serviço Cartográfico do Exército a

tarefa de implantar a linha geodésica, indicando, ao contrário

do que afirma o IBGE, que a perícia é necessária.

Já o Estado do Pará aduziu ser equivocado arguir a suspei-

ção da única instituição competente para apreciar e produzir pe-

rícia sobre o aparente conflito.  Disse que o IBGE  sempre foi
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peça essencial, pois na verdade a Cartografia deste é que servi-

ria de base para a fixação dos marcos da linha divisória entre os

Estados  membros,  inclusive  nas  tratativas  de  1981,  razão  por

que, já tendo se manifestado, a perícia seria desnecessária. 

Sustentou que a manifestação do IBGE reforçaria todos os

seus argumentos no sentido de inexistir indefinição de limites e

reiterou haver  o autor agido de má-fé, ao omitir o mapa elabo-

rado por José Lobo Pessanha, que teria sido tomado para os estu-

dos  que  levaram à  definição  dos  limites.  Repisou  a  alegação

sobre a inversão de topônimos ocorrida e pleiteou a juntada  de

parecer da lavra do Ministro Ilmar Galvão.

Em  parecer  de  3  de  fevereiro  de  2006,  o  então  Procu-

rador-Geral da República, após resumir o ocorrido até aquele mo-

mento,  consignou  residir  o  cerne  da  controvérsia  no

esclarecimento da localização exata do ponto já definido desde a

Convenção de 1900, qualquer que seja sua denominação atual,

pois a mudança de topônimo do acidente definido como ponto li-

mítrofe, não obstante arguido pelo Estado réu e também na ma-

nifestação do IBGE,  não advém de documento expresso nesse

sentido. Diante desse cenário, opinou pela necessidade de reali-

zação de perícia por órgão federal  diverso do IBGE, para que

fosse identificado o ponto limítrofe no extremo oeste da linha di-

visória, já definido no acordo celebrado. 
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Ante a reiteração do pedido do Estado de Mato Grosso pela

designação da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército para a

realização  de  perícia,  o  Pará  pugnou pelo  indeferimento  do

pleito, por considerar que os autos estariam devidamente instruí-

dos por provas documentais.

Nessa oportunidade, o Relator deferiu a produção de prova

pericial pelo Serviço Geográfico do Exército, com a observância

dos itens constantes da manifestação do Procurador-Geral da Re-

pública. Determinou, ademais, a intimação das partes para, que-

rendo, formularem quesitos  e  do perito,  a  fim de apresentar  o

laudo no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

O Estado do Pará pleiteou a reconsideração desse pronunci-

amento ou a submissão do agravo ao colegiado, para que se re-

conheça  a  suficiência  das  provas  coligidas  aos  autos,  não

refutados pelo Estado do Mato Grosso. 

Após a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de

quesitos pelo autor e pelo réu, o Estado de Mato Grosso ofertou

contrarrazões ao agravo do Pará. 

A seguir,  o  Pará  pediu a  homologação  da  desistência  do

agravo por si interposto, bem como o desentranhamento da peti-

ção do Estado de Mato Grosso na qual declinados os quesitos e

designado o respectivo assistente técnico, ante a suposta intem-

pestividade de sua apresentação.
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Homologado o pedido de desistência, determinou o Relator

a concessão de vista ao perito. 

Nessa ocasião, o Exército apresentou relatório de planeja-

mento da perícia técnica.

O Estado do Pará reiterou ser extemporânea a apresentação

de quesitos e a designação de assistente técnico por Mato Grosso

e constituir ônus processual desse ente proceder ao pagamento

dos honorários do perito. 

O  Estado  de  Mato  Grosso  expressou  a  respectiva  con-

cordância com o planejamento apresentado pelo Exército. 

Depositados os valores necessários e iniciado o trabalho pe-

ricial, requereu o Estado do Pará a juntada aos autos de docu-

mentos que demonstrariam a correção do traçado do IBGE. 

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso pediu o desentranha-

mento da documentação juntada pelo Pará, ante a extemporanei-

dade, e, quanto a seu conteúdo, sustentou não contribuir para a

elucidação da controvérsia, além de ter sido produzida pelo órgão

cujo trabalho foi questionado. 

O Relator postergou a análise do requerido para momento

posterior ao da apresentação do laudo pericial. 
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Por meio do Ofício 20-S2, de 18 de novembro de 2011, o

Diretor do Serviço Geográfico do Exército colacionou aos autos

o mencionado laudo, do qual constou a seguinte conclusão:

[…]

Por fim, considerando que o fundamento principal da
Perícia foi buscar os documentos utilizados pelas partes
para realizar o acordo e formalizar a Convenção de Li-
mites em 1900 e que novas técnicas de medição e de ob-
tenção de coordenadas não mudam a localização física
do  acidente  considerado  como  referência,  este  Perito
afirma:

- o que houve com a nomenclatura dos acidentes “Salto das
Sete  Quedas” e  “Cachoeira  das  Sete Quedas” foi  apenas
uma mudança da toponímia; e

- o acidente acordado como ponto de limites oeste entre os
Estados do Pará e do Mato Grosso na Convenção de Limi-
tes  de  07/11/1900,  aprovada  pelo  Decreto  nº 3.679,  de
08/01/1919,  é  o  ponto  denominado  nesta  Perícia  como
SETE QUEDAS SUL,  de coordenadas médias  9º  22’ S e
56º 40’ W Gr (SIRGAS 2000), denominado até 1952 como
“Salto das Sete Quedas” e a partir desse ano, como “Cacho-
eira das Sete Quedas” nos mapas e cartas modernos.  [Gri-
fos no original]

O Estado do Pará reproduziu trechos de documentos inte-

grantes dos autos e do laudo pericial, dizendo conduzirem ao jul-

gamento  da improcedência  do  pedido  formulado  na  inicial,  e

pleiteou a condenação do Estado do Mato Grosso ao pagamento

de honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé. 
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O autor apontou contradições no laudo pericial e pediu fosse

intimado o perito para proceder à juntada de ART, sob pena de

declarar-se a nulidade do trabalho,  e  para sanar deficiência de

fundamentação do documento, já que os assistentes técnicos de-

monstraram, com base em estudos de mapas da época e em afir-

mações  contidas  no  próprio  laudo,  que  a  latitude  do  Salto

Augusto (8º 53' S) era a referência mais adequada para a defini-

ção do Salto das Sete Quedas como limite entre os Estados do

Pará e do Mato Grosso. 

Em resposta,  após  tecer  considerações  acerca  do  alegado

pelo Estado de Mato Grosso, o perito assentou o seguinte:

a. O autor tenta, sem sucesso, desmerecer os trabalhos exe-
cutados por instituições centenárias, imparciais e respeita-
das  no país.  Na inicial,  condena o trabalho do Clube de
Engenharia, com seus 132 anos de existência e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, que há 78 anos vem
trabalhando em prol do desenvolvimento do país. Ao ques-
tionar o Laudo Pericial, afirmando que o Perito se baseou
em “opiniões pessoais”, o autor desvaloriza por completo
todo o trabalho realizado pelo Exército Brasileiro, prejudi-
cando a imagem do Serviço Geográfico do Exército man-
tida há mais de 122 anos.

b. O autor usou a afirmação falsa de que o Clube de Enge-
nharia seria o antigo IBGE, como forma de desacreditar o
trabalho de perícia realizado pelo IBGE, quando dos pri-
meiros questionamentos sobre a divergência de topônimos
na região.

c. O autor apresentou na inicial a informação de que a Carta
de 1922, elaborada pelo Clube de Engenharia, estaria er-
rada, apresentando a mudança de nomenclatura dos aciden-

20



PGR Ação Cível Originária 714 – MT

tes  do rio  São Manoel,  sem contudo incluí-la nos  autos.
Posteriormente, ficou comprovado que não havia alteração
na carta em relação aos mapas anteriores.

d. O autor, mesmo de posse do mapa de José Lobo Pessa-
nha, elaborado em 1900, para representar a Convenção de
Limites assinada entre Mato Grosso e Pará, não o junta aos
autos, apesar de ser um dos documentos mais importantes
para o entendimento da lide.

e. O autor afirmou na inicial que a Diretoria de Serviço Ge-
ográfico do Exército havia produzido cartas que reconhece-
ram o “erro” cometido pelo IBGE, sem contudo apresentá-
las. O real motivo é porque não existem.

f. Durante toda a ação, o autor sempre se calou diante
dos questionamentos sobre a posição dos acidentes in-
termediários  localizados  entre  a  Cachoeira  das  Sete
Quedas e o Salto das Sete Quedas. Isso porque a tese de-
fendida pelo autor não se sustenta diante desse fato.

g. Os documentos apresentados como fundamento para o
pedido de impugnação do Laudo pelo autor consistiram em
pesquisas superficiais que produziram argumentos insufici-
entes  e  revestidos  de  erros,  contradições,  incongruências
temporais, desconsiderações de diversos outros documen-
tos, jogo de palavras, tudo para confundir o entendimento
do Juízo e desvaliar o Laudo. O que o autor conseguiu com
isso foi postergar a decisão da Egrégia Corte Suprema do
país e a consequente solução da lide, que já vem se arras-
tando desde o ano de 2004, prejudicando, a população local
e o desenvolvimento da área em questão.

Por fim, o exposto acima não constitui “impressões pesso-
ais”  deste  Perito,  mas  considerações  baseadas  em fatos.
[Destacou-se]

Na  sequência,  a  Procuradoria-Geral  da  República  opinou

pela abertura de prazo para as partes apresentarem alegações fi-

nais, com posterior vista do feito. 
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O Estado do Mato Grosso reiterou a necessidade de intima-

ção do perito para a juntada de ART, sob pena de nulidade, e a

deficiência na fundamentação do laudo, no qual teria sido ado-

tada premissa diversa dos respectivos assistentes técnicos e con-

sideradas impressões pessoais. Requereu, por isso, a designação

de audiência para a oitiva do perito e dos assistentes técnicos, a

partir de quando seria possível aferir a necessidade de realização

de nova perícia. 

O Estado do Pará, após resumir os principais acontecimen-

tos pertinentes ao feito, repetiu que o autor agiria de má-fé e pug-

nou pela imposição de multa a ele de 20% sobre o valor da causa.

Requereu a improcedência do pedido veiculado na ação, com a

revogação da liminar deferida, e, depois de tecer considerações

sobre  o  trabalho  despendido  para  o  acompanhamento  da  de-

manda, pleiteou a condenação do autor ao pagamento de honorá-

rios advocatícios no montante de um milhão de reais.

Mediante decisão de 15 de dezembro de 2013, o Relator in-

deferiu o requerimento de designação de audiência de instrução,

ante o encerramento da fase probatória e a suficiência da prova

técnica, determinou a intimação da União para, querendo, ingres-

sar no feito; do Serviço Geográfico do Exército, para a apresenta-

ção de ART  pelo perito; e desta Procuradoria, para a oferta de

parecer. 
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A União consignou a falta de interesse em integrar a lide. 

Sobreveio agravo, no qual o Estado de Mato Grosso asseve-

rou não ter tido oportunidade, antes do “encerramento da instru-

ção”,  para  se  manifestar  sobre  os  esclarecimentos  prestados

pelo Perito, sendo-lhe lícito, nos termos do art. 435 do CPC, pos-

tular a oitiva dos peritos e dos assistentes técnicos em suas alega-

ções finais  para o  desfazimento de incertezas ou obscuridades,

justificação  de conclusões,  complementação  de  respostas,  sua

correção ou elucidação,  inclusive para evitar a necessidade de

produção de nova perícia. Arguiu não haver preclusão da matéria,

por força do art.  437 do CPC, e requereu a reconsideração do

pronunciamento agravado ou a submissão do recurso ao Plenário,

para que, a partir de seu provimento,  fosse reformada a decisão

impugnada. 

O Estado do Pará apresentou contrarrazões,  nas quais  plei-

teou o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno,

ante a desnecessidade de oitiva dos assistentes e do perito, que

inclusive prestou esclarecimentos às fls. 1.786 a 1.873. Ademais,

reforçou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé

ao agravante.

O Diretor do Serviço Geográfico do Exército consignou não

haver realizado o registro de ART para o laudo pericial emanado

devido a ordem judicial,  por considerar não ser obrigatório tal
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procedimento, ante a interpretação da Lei 6.496/1977. Afirmou,

caso o Relator tivesse entendimento diverso, que tomaria as pro-

vidências necessárias posteriormente.

O Estado do Pará  noticiou que,  nos  autos  da  Ação  165-

51.2015.811.0095, ajuizada pelo Município de Paranaíta/MT em

face do Município de Jacareacanga/PA e da Empresa de Energia

São Manoel, com o objetivo de obter a suspensão de depósitos

referentes  a ISSQN, foi  deferida  medida liminar  sob o funda-

mento  de  que,  em  virtude  de a  área  ser  litigiosa,  dever-se-á

aguardar a decisão na presente ação cível originária. 

Afirmou que tanto o IBGE quanto o Serviço Geográfico do

Exército concluíram pela correção dos atuais limites, o que indi-

caria  que  a  plausibilidade  jurídica  não  favorece  o  Estado  do

Mato Grosso, e, ao contrário, ratifica às inteiras todos os argu-

mentos de defesa do Estado do Pará, inclusive também, o pedido

inicial de condenação por litigância de má-fé.

Considerando a necessidade de evitar-se a multiplicação de

outras demandas semelhantes à supramencionada,  além de pro-

ceder-se à regularização fundiária na região e à continuidade dos

serviços públicos interrompidos, requereu a inclusão do processo

em pauta e a revogação da liminar em vigor nesta ação.

O Ministro Relator  consignou não exigir o art.  1º da Lei

6.496/1977 anotação de responsabilidade técnica quando a perí-
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cia decorre de ordem judicial e assentou descaber, na oportuni-

dade, a revisão monocrática da medida liminar referendada pelo

Plenário desde 2004, tendo em conta faltar apenas parecer desta

Procuradoria para o julgamento do mérito da ação. 

Na sequência, vieram os autos a esta Procuradoria para ma-

nifestação. 

Esses, em síntese, são os fatos de interesse. 

Como  bem  vislumbrado  no  Parecer  1026/PGR-AF,  não

trata a lide, a rigor, de definição de limites, sendo bastante, para

a resolução da contenda – e é o que efetivamente se pleiteia –,

esclarecer-se a localização exata do ponto  já definido desde a

Convenção de 1900, qualquer que seja a sua denominação atual.

Para se chegar à melhor decisão, apropriado iniciar-se a aná-

lise da questão pelas disposições constitucionais sobre o tema. 

A partir da Proclamação da República e da adoção da forma

federativa, mediante a concessão de autonomia política aos Esta-

dos, a questão de suas divisões e definições limítrofes ganhou

importância,  permeando as disposições constitucionais promul-

gadas ao longo do Século XX.
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A Constituição Federal de 1934, por exemplo, determinava

que eventuais discordâncias sobre as linhas divisórias deviam ser

resolvidas por meio de acordo ou arbitramento entre os Estados4.

A Constituição Federal de 1937, por sua vez, em razão do

caráter centralizador do Estado Novo, vedou expressamente qual-

quer discussão ou reivindicação sobre os limites entre os Esta-

dos5.

Com a redemocratização trazida pela nova ordem constitu-

cional, a Carta de 1946 robusteceu a discussão acerca do tema

das fronteiras, estabelecendo que, no prazo de três anos, os Esta-

4  Art. 13 – Dentro de cinco anos, contados da vigência desta Constituição,
deverão os Estados resolver as suas questões de limites, mediante acordo
direto ou arbitramento.
§ 1º – Findo o prazo e não resolvidas as questões, o Presidente da Repú-
blica convidará os Estados interessados a indicarem árbitros, e se estes
não chegarem a acordo na escolha do desempatador, cada Estado indicará
Ministros da Corte Suprema em número correspondente à maioria abso-
luta dessa Corte, fazendo-se sorteio dentre os indicados.
§ 2º – Recusado o arbitramento, o Presidente da República nomeará co-
missão especial para o estudo e a decisão de cada uma das questões, fi-
xando normas de processo, que assegurem aos interessados a produção
de provas e alegações.
§ 3º – As comissões decidirão afinal, sem mais recurso, sobre os limites
controvertidos,  fazendo-se  a  demarcação  pelo  Serviço  Geográfico  do
Exército.

5 Art.  184  –  Os  Estados  continuarão  na  posse  dos  territórios  em  que
atualmente  exercem  a  sua  jurisdição,  vedadas  entre  eles  quaisquer
reivindicações territoriais. 
§ 1º – Ficam extintas, ainda que em andamento ou pendentes de sentença
no Supremo Tribunal Federal, ou em juízo arbitral, as questões de limites
entre Estados. 
§  2º –  O  Serviço  Geográfico  do  Exército  procederá  a  diligência  de
reconhecimento  e  descrição  de  limites  até  aqui  sujeitas  a  dúvidas  ou
litígios, e fará as necessárias demarcações. 
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dos deveriam promover, por acordo, a demarcação de suas divi-

sas, podendo, para isso, fazer alterações e compensações que le-

vassem  em  conta  os  acidentes  naturais  do  terreno,  as

conveniências  administrativas  e  a  comodidade  das  populações

fronteiriças6.

A vigente Constituição Federal de 1988 também dispôs so-

bre a possibilidade de Estados fixarem, por meio de acordos, os

limites  definitivos de seus territórios,  estabelecendo o Ato das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  o  seguinte  acerca  da

questão:

 Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da promulga-
ção da Constituição, Comissão de Estudos Territoriais, com
dez membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco
pelo Poder Executivo, com a finalidade de apresentar estu-
dos sobre o território nacional e anteprojetos relativos a no-
vas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e
em áreas pendentes de solução.

§ 1º – No prazo de um ano, a Comissão submeterá ao Con-
gresso Nacional os resultados de seus estudos para, nos ter-

6 ADCT: Art. 6º – Os Estados deverão, no prazo de três anos, a contar da
promulgação  deste  Ato,  promover,  por  acordo,  a  demarcação  de  suas
linhas de fronteira, podendo, para isso, fazer alterações e compensações
de áreas, que atendam aos acidentes naturais do terreno, às conveniências
administrativas e à comodidade das populações fronteiriças. 
§ 1º – Se o solicitarem os Estados interessados,  o Governo da União
deverá encarregar dos trabalhos demarcatórios o Serviço Geográfico do
Exército. 
§ 2º – Se não cumprirem tais Estados o disposto neste artigo, o Senado
Federal deliberará a respeito, sem prejuízo da competência estabelecida
no art. 101, nº I, letra e, da Constituição. 
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mos  da  Constituição,  serem  apreciados  nos  doze  meses
subsequentes, extinguindo-se logo após.

§ 2º – Os Estados e os Municípios deverão, no prazo de três
anos, a contar da promulgação da Constituição, promover,
mediante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas li-
nhas divisórias atualmente litigiosas, podendo para isso fa-
zer  alterações  e  compensações  de  área  que  atendam aos
acidentes naturais, critérios históricos, conveniências admi-
nistrativas e comodidade das populações limítrofes.

§ 3º – Havendo solicitação dos Estados e Municípios inte-
ressados,  a  União poderá encarregar-se dos trabalhos de-
marcatórios.

§ 4º – Se, decorrido o prazo de três anos, a contar da pro-
mulgação da Constituição, os trabalhos demarcatórios não
tiverem sido concluídos, caberá à União determinar os limi-
tes das áreas litigiosas.

Pois bem. Se os Estados litigantes não se aproveitaram da

oportunidade dada pelo ADCT para resolverem suas pendências,

também não tem repercussão direta sobre esta causa a faculdade

conferida aos entes federados de promoverem a demarcação de

suas linhas divisórias, nos termos do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º

da norma transitória. 

Assim, não chegando as partes litigantes a acordo por meio

das vias propiciadas pelo art. 12 do ADCT, tampouco resultando

em avença tentativas de acordo anteriores já mencionadas, fica a

cargo do Supremo Tribunal  Federal a  solução da controvérsia,

nos termos da competência estabelecida pelo art.  102,  I,  f,  da

Carta da República.
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O que resta evidenciado da evolução histórica do país, per-

feitamente  perceptível  pelas  disposições  constitucionais  referi-

das, é a possibilidade de surgirem litígios entre os Estados sobre

a demarcação de suas divisas – que decorre, principalmente, da

ausência de instrumentalização técnica e da inexatidão dos docu-

mentos descritivos – e, ao mesmo tempo, a constante preocupa-

ção com a necessidade de que o estabelecimento de tais marcos

seja feito, preferencialmente, por meio de acordos e arbitramen-

tos entre os Estados envolvidos.

Nesse norte, inclusive, bem esclareceu o Ministro Néri da

Silveira,  nos autos da citada ACO 307, que  o Constituinte de

1988, na linha de disposições semelhantes de Constituições ante-

riores, pretendeu que os litígios de limites entre os Estados tives-

sem solução, quanto possível, por acordo ou arbitramento.

Assim, o papel do Supremo Tribunal Federal, na resolução

da presente demanda (ACO 347 e ACO 652), deverá ser no sen-

tido de procurar solver o conflito de forma a tentar preservar ao

máximo os pontos de convergência de opinião existentes entre os

litigantes, observando o quanto possível a comodidade das popu-

lações limítrofes, além de levar em consideração os aspectos his-

tóricos e as peculiaridades do caso concreto.

 Consta dos autos  que  o primeiro acordo firmado entre os

Estados de Mato Grosso e do Pará foi celebrado em 7 de novem-
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bro de 1900, tendo tais unidades federadas estabelecido, à época,

o Salto das Sete Quedas como ponto limítrofe a oeste da linha di-

visória, o que foi preservado pelo Decreto Federal nº 3.679/1919.

Em 10 de agosto de 1981, por meio de Protocolo de Trata-

mento, Mato Grosso e Pará, reconhecendo a necessidade de ma-

terialização  física  da  divisa,  resolveram,  dentre  outros

entendimentos,  CONFIAR ao Serviço Cartográfico do Exército

ou à Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, ou outro Ór-

gão Federal, a implantação da linha geodésica estabelecida no

Decreto nº 3.679, de 08 de janeiro de 1919.

O que se observa é que, ao menos inicialmente, havia con-

cordância entre os litigantes sobre a escolha de órgão federal para

implantar a linha divisória já estabelecida desde a Convenção de

1900, com a utilização de técnicas mais modernas e precisas.

A despeito disso, houve discussão quanto ao órgão a ser de-

signado para  a realização de prova pericial  neste  processo  até

que, na linha do Protocolo de Tratamento já mencionado, restou

designada  a Divisão  de  Serviço  Geográfico  do  Exército,  que,

considerando os quesitos,  alegações e documentos apresentados

pelos Estados envolvidos, desenvolveu extenso e complexo tra-

balho, no qual foram utilizados documentos descritivos e carto-

gráficos, além de medições de campo e entrevistas à população
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residente nas proximidades dos acidentes geográficos  sub exa-

mine.

Presente esse cenário, mostra-se adequado que a identifica-

ção do ponto oeste da divisa entre os Estados de Mato Grosso e

do Pará seja feita com base no laudo pericial do Exército.

Isso porque, em primeiro lugar, a designação do órgão fede-

ral coincidiu com o estabelecido em Protocolo de Tratamento fir-

mado entre os conflitantes em 1981, constituindo vedado venire

contra factum proprium não se acatar a conclusão apresentada

pelo Exército.

Além disso, como ficou comprovado nos autos, a prova pe-

ricial feita pelo órgão militar  reuniu grande quantidade de dados

históricos disponíveis sobre as fronteiras em discussão, incluindo

documentos  trazidos  pelos  próprios  Estados  envolvidos,  e  ba-

seou-se em práticas modernas de mapeamento geográfico7, tendo

7 Sobre as técnicas utilizadas para a realização dos trabalhos, esclareceu o
perito o seguinte: 

“De 28/03/2011 a 01/04/2011 uma equipe técnica realizou reconhe-
cimentos aéreo, fluvial e terrestre dos principais locais a serem pericia-
dos,  bem  com  das  cidades  e  de  outros  pontos  de  apoio  necessários  ao
trabalho de campo. Verificou-se, neste reconhecimento, que o nível de água
dos rios da região ainda se encontrava elevado, o que prejudicaria o acesso a
diversos pontos de interesse da perícia, bem como os seus respectivos levan-
tamentos.  Assim,  visando  obter  os  melhores  resultados  nos  trabalhos,  a
equipe técnica de reconhecimento iniciou os levantamentos de campo na re-
gião de litígio no mês de julho de 2011.

Desse  modo,  os  levantamentos  de  campo  tiveram  seu  início  em
03/07/2011  e  duraram  até  17/07/2011,  contando  com  a  presença  de
representantes e assistentes técnicos de ambos os Estados.
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traçado de modo definitivo e absolutamente claro os exatos limi-

tes da divisa em questão.

Registre-se, aliás, que o Supremo Tribunal Federal, na opor-

tunidade em que decidiu sobre linhas de divisas entre outras uni-

dades  da  federação  –  na  esteira  do  sugerido  nos  textos

constitucionais  promulgados  até  1946 –  ressaltou  o caráter  de

prova  válida  e  qualificada  da  perícia  realizada  pelo  Exército,

além de  salientar  a  imparcialidade  e  expertise da  corporação

nesse mister8 

Além dos  acidentes  SETE QUEDAS NORTE e  SETE QUEDAS
SUL,  outros acidentes naturais importantes tiveram suas coordenadas
levantadas: o Salto Augusto, no rio Juruena, e as principais cachoeiras,
saltos,  igarapés,  ilhas  e  demais  acidentes  naturais  localizados  entre
SETE QUEDAS NORTE e SETE QUEDAS SUL, no rio Teles Pires. Os
levantamentos  GPS  foram  feitos  com  base  em  técnicas  científicas
modernas.

Foram ainda  realizadas entrevistas com a população ribeirinha e
residente  nas  proximidades  dos  acidentes.  Os  resultados  e  as  fotos  dos
trabalhos de campo encontram-se nos  Anexos E (Fl.  304) e F (Fl.  366),
respectivamente. 
[…]
A pesquisa  de  documentos  complementares  envolveu  as  atividades  de
pesquisa histórica, documental e bibliográfica […].
Nas pesquisa realizada, foram obtidas diversas informações complementares
relevantes,  como  cartas,  mapas,  documentos,  desenhos,  fotografias,
filmagens etc. […] [Grifou-se].
8 A propósito,  foram feitas  as seguintes considerações  no julgamento da
ACO 307:
 […] De outra parte, não tenho como possível deixar de conferir cará-
ter de prova válida e qualificada à resultante do Relatório do órgão federal
designado, a pedido e por indicação das partes, para realizar os trabalhos de
identificação das verdadeiras nascentes do Rio Araguaia. […]

Cumpre ressaltar, ademais, que o Serviço Geográfico do Exército é
órgão com competência e qualificação confirmadas, a tanto, inclusive, em
textos constitucionais. Assim, na Constituição de 1934, ao dispor no art. 13,
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De mais a mais, desconsiderar os trabalhos periciais realiza-

dos pelo Exército – para atender a pretensão do autor de agora fa-

zer coincidir o Salto das Sete Quedas da Convenção de 1900 com

o Salto Augusto, o que ainda não havia aventado até a apresenta-

ção de estudo por seus assistentes técnicos –, além de ir na con-

tramão do acordado entre as partes em 1981, afronta o princípio

da economicidade, uma vez que consistiria em descartar prova

pericial que exigiu anos de trabalhos e vultosa importância finan-

ceira.

É compreensível que os entes federados abrangidos pela de-

manda tendam a não se conformar com solução que possa resul-

tar em redução de seus territórios ou na perda de determinada

área que considerem estratégica. 

§ 3º, de seu ADCT, sobre matéria semelhante, estipulou que as Comissões
decidirão  afinal,  sem mais  recursos,  sobre  os  limites  controvertidos,  fa-
zendo-se a demarcação pelo Serviço Geográfico do Exército. A Constituição
de 1937, no § 2º do art. 184, de explícito, previa que o Serviço Geográfico
do Exército 'procederá a diligência de reconhecimento e descrição de limites
até aqui sujeitas a dúvidas ou litígios, e fará as necessárias demarcações'.
Também a Constituição de 1946, no § 1º do art. 6º do ADCT, expressa-
mente, se referia a esse órgão, estabelecendo, verbis: '§ 1º – Se o solicitarem
os Estados interessados, o Governo da União deverá encarregar dos traba-
lhos demarcatórios o Serviço Geográfico do Exército'.

Dessa maneira, não pode pairar qualquer dúvida quanto à imparcial
ação desse órgão federal, que as partes, por consenso, indicaram à União
Federal, e esta o designou em decorrência do 'Protocolo de Intenções', fir-
mado pelos Estados interessados.”
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Por isso mesmo, adequado que sejam adotados os critérios

mais  objetivos  possíveis  e  que sejam preservadas,  também na

medida do possível, as situações e convergências preexistentes.

Não se pode deixar de  assinalar  que,  em  parecer  juntado

pelo réu, o ex-Ministro Ilmar Galvão chegou a conclusão coinci-

dente com os trabalhos periciais do Exército,  amparando-se nas

seguintes considerações:

2º Quesito:

- É possível identificar, com apoio nos documentos e mapas
que instruem a inicial  e  a contestação,  qual  a verdadeira
queda d'água, no rio São Manuel, que foi referida pela Con-
venção  de  1900,  celebrada  entre  os  dois  Estados,  como
“Salto das Sete Quedas”?

Resposta:

- Sim. Diante da exuberante prova existente, tornou-se ta-
refa das mais simples concluir no sentido de que o acidente
geográfico denominado “Salto das Sete Quedas”, referido
na Convenção de Petrópolis  de 1900, aprovada pelo De-
creto n° 3.679/1910, não é outro senão a atual “Cachoeira
das Sete Quedas”, figurante no Mapa do IBGE. 

3º Quesito: 

- Em hipótese positiva, pode indicá-la, explicitando as ra-
zões que levam a tal conclusão?

-   Trata-se  de  acidente  geográfico  inconfundível  com  o
atual  “Salto  de  Sete  Quedas”,  principalmente  porque,  no
mapa de Pessanha, de 1900, representativo do que foi apro-
vado pela referida Convenção do mesmo ano, celebrada no
Rio de Janeiro, está ele situado a montante do “Salto Tava-
res” (atual Oscar Miranda) e da “Cachoeira da Perdição” (a
300 km da foz do rio), correspondendo à “Cachoeira das
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Sete Quedas”, também situada na mesma posição, no mapa
do  IBGE,  de  1922,  nas  coordenadas  de
09°22,03,451”S/056°40,20,600”W, reproduzidas, de forma
aproximada, no mapa de Augusto Octaviano Pinto, da Ins-
petor  ia  Federal  de  Portos,  Rios  e  Canais,  de  1930;  en-
quanto a queda d'água que aparece, nos mapas de Pessanha
e de Octaviano Pinto,  sob a denominação de “Cachoeira
das Sete Quedas”, e no mapa do IBGE, sob a denominação
de “Salto  das  Sete  Quedas”,  está  a jusante  dos  referidos
“Salto Tavares” e “Cachoeira da Perdição”, nas coordena-
das de 08°46,15”S/057°4T30”W, a cerca de apenas 170km
da embocadura  do  referido rio,  sendo  insuscetíveis,  por-
tanto, de serem tomados um pelo outro.

Ademais, o IBGE já havia assentado que o acidente conhe-

cido como Salto das Sete Quedas em 1900, no presente é desig-

nado na região por Cachoeira das Sete Quedas (DGC 110/1988)

e,  a  Procuradoria-Geral da República,  em parecer anterior,  con-

signou aparentar que o ponto limítrofe entre os Estados de Mato

Grosso e do Pará correspondia à ora denominada Cachoeira das

Sete  Quedas,  a  partir  da comparação dos  mapas apresentados,

dos quais constavam os pontos intermediários entre esse acidente

geográfico e o Salto das Sete Quedas. Confira-se:

[…]

35. O estudo comparativo dos mapas de fls. 321 - apontado
como parte do trabalho de Marechal Rondon de 1952 -, 323
- de autoria de José Lobo Pessanha e tido como a represen-
tação da Convenção de 1900 – e aquele de 1971, elaborado
pelo IBGE (fl. 334), parece indicar que, de fato, o ponto de-
finido  como  limítrofe  no  acordo,  o  “Salto  das  Sete
Quedas”, é a atual “Cachoeira das Sete Quedas”, sobretudo
quando são observados os demais acidentes do rio Telles
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Pires  e  a  sua  localização  tomando-se  como referência  o
“Salto das Sete Quedas” e a “Cachoeira das Sete Quedas”.

36. Aquele denominado Salto Tavares (à época da Conven-
ção,  sendo  atualmente  conhecido  como  Oscar  Miranda,
como comprova também o mapa confeccionado com base
no estudo de Marechal Rondon) e a Cachoeira da Perdição
encontram-se localizados mais ao norte do ponto definido
como limite  (Salto  das  Sete  Quedas),  consoante  o  mapa
tido como tradução das cláusulas da Convenção (fl. 323).

37.  No mapa de fl. 321 (relacionado ao trabalho de Mare-
chal Rondon), a Cachoeira Oscar Miranda e a Cachoeira da
Perdição  estão  situados  ao  norte  da  Cachoeira das  Sete
Quedas. O Salto das Sete Quedas está situado bem mais ao
norte dos acidentes referidos.

38. Também no mapa da obra “Hidrografia do Amazonas e
seus afluentes” (fls. 331/332), de 1930 e de autoria de Au-
gusto  Octaviano,  os acidentes  mencionados encontram-se
entre o Salto das Sete Quedas (mais ao Sul) e a Cachoeira
das Sete Quedas (mais ao norte).

39. O mapa do IBGE, por sua vez, aponta como ponto limí-
trofe aquele acidente situado ao sul da Cachoeira Oscar Mi-
randa  e  a  Cachoeira  da  Perdição,  ali  denominado
“Cachoeira das Sete Quedas”. O “Salto das Sete Quedas”
encontra-se bem mais ao norte dos dois acidentes interme-
diários, pouco abaixo da Cachoeira do Trovão.

40. Nos relatos de autoria de Henri Coudreau, em trabalho
anterior à celebração do acordo, o Salto Tavares (atual Ca-
choeira  Oscar  Miranda)  aparece  situado  entre  os  pontos
controvertidos (fl. 344).

41.  Para que fizesse sentido a tese defendida pelo Estado
autor, o acidente mencionado (Salto Tavares) nunca poderia
estar entre a Cachoeira e o Salto das Sete Quedas (ou seja,
ao sul de um e ao norte do outro), mas sempre ao norte dos
dois.
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Essa aparência restou confirmada após o exame completo

dos autos, principalmente dos quadros comparativos constantes

do laudo pericial juntado (fls. 1.334/1.351). 

Por fim, insta destacar ser mais consentâneo com os princí-

pios constitucionais da razoabilidade, da segurança jurídica e da

economicidade que os traçados fronteiriços em debate sejam de-

lineados a partir do arbitrado pelas unidades federadas no acordo

de 1900  e no Protocolo de Tratamento de 1981,  utilizando-se a

prova  pericial  efetivada  pelo  Serviço  Geográfico  do  Exército

como ratio decidendi.

Ante o exposto, o parecer é pela improcedência do pedido,

ficando prejudicada a análise do agravo interno.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

JCCR/BPP
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