
1 — Posição do Problema 

A pretensão capixaba tem origem em alguns equívocos, verificados neste 
século. Antes, o Espírito Santo jamais se insurgira contra a direção geral 

nor-

te-sul, 
que, com variações secundárias, tôdas as cartas coloniais ou impe- 

riais consignaram. 
No princípio do século, os Governos dos dois Estados entraram em en- 

tendimento para a solução do problema lindeiro. Na verdade, preocupavam- 
se com a zona limítrofe ao sul do Rio Doce, que absorveu virtualmente a ateu- 
ção dos interessados. No tocante ao norte do Rio Doce, então coberto pór 

do, nenhuma pesquisa, fizeram. 
deisas matas e desabitado, nenhum estu  ernadores de Minas 

No auto de demarcação de 1800 1  firmado pelos Gov  

Gerais e Espírito Santo, havia referência à Serra do Souza. Instruções, tem-

béin de autoria dos dois Estados, expedidas em 18 de outubro de 1904, esta-
beleceram, «para que fique evitada qualquer questão futura de limites ao 
norte do Rio Doce», que «nessa zona seja a linha divisória a serra dos Aymo- 

rés, até o rio Mucury». 
Ao norte do Rio Doce, como se vê, indicava-Se como limite, no auto 

de 1800, a Serra do Souza e, nas Instruções de 1904, a Serra dos Aymorés. 
No Convênio de 18 de dezembro de 1911, entretanto, declararam os 

dois Estados: 

«os limites ao norte do rio Doce fitiicamento nos lugares 
onde houver solução de continuidade na Serra do Souza ou dos 
Aymorés, pois que, onde esta serra fôr contínua, pela linha de 
suas cuiniadas correrão os limites até o Rio Mucury». 

A sentença arbitral de 1914, analisando cuidadosamente o problema 
da divisa ao Sul do Rio Doce, no tocante ao norte dêsse Rio se limitou a re- 
cusar a pretensão espiritossantelise de que ela coincidisse com o divisor das 

(1) contratadO pelo Gcvrflo Mineiro para def,ender o Estado na eiuetfto de limites com o 

Espirito Santo, o eminente ProfesSor DarcY Bessone apresentou cubstanotoscs lvl4empTisl ao Supre-

mo Tribunal Federal "elaborado para facilitar a coordenaçãO db documentário resultante de pea.. 

qssa resen" e 000 pela seu alto valor, taclugve histd, 14exanoa honra de 
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águas dos afluentes dos Rios Doce e São Mateus e a dicidir que, desde Santa 
Clara, ao norte, no Mucury, até o último ponto de vertente do Guandú, seria 
mineiro «todo o território a oeste das linhas retas de ligação das cixmiadas da 
Serra do Souza ou dos Aymorés e do divisor de águas entre o Guandú e o 
Manhuassú». 

O vocábulo ou pode desempenhar a função de copulativa ou de dis-
juntiva, como muito se tem acentuado ad fazer-se a exegese de algumas dis-
posições do Código Civil que o empregam especialmeite os arts. 485 e 649 
(Vide Carvalho Santos - Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. VII, 
4 e 5 do comentário ao art. 485, e o trabalho de Ruy sôbre a posse dos di-
reitos pessoais). 

O certo é que, até 1911, jamais haviam sido usados como referentes a 
um só e mesmo acidente os topônimos Serra do Souza e Serra dos Aymorés. 

O ilustre Dr. Cícero Morais, que galharda e devotadamente vem sem- 
pre defendendo o seu Estado nas questões lindeiras, aludindo ao Convênio 
de 1911,- escreveu, em 1939, estas expressivas palavras: 

«Estão de acôrdo os Governos em que o limite seja a Ser- 
ra dos Aymorés, já aqui denominada também Serra do Souza, 
por ter a sua testa elevada à margem esquerda do Rio Doce de- 
fronte ao pôrto do Souza» (Limites do Espírito Santo, pág. 44). 

Nota-se, no tópico, a estranheza em face da inédita identificação da 
Serra dos Aymorés, que deveria ir até o Rio Mucury, com a Serra do Souza, 
cuja denominação está prêsa a um ponto do Rio Doce, ou a um Rio (Guandú 
ou Souza), no outro extremo da linha. 

A comissão de Oficiais do Serviço Geográfico do Exército, incumbida 
de opinar sôbre os limites, na vigência da carta de 1937, partindo do Rio Do- 
ce e seguindo uma Serra, para o norte, verificou, em certo ponto, ao sul de 
Masiteninha, que o acidente ali terminava, entroncando-se nêje uma serra 
bem caracterizada, que infletia para oeste. Considerou que a primeira era 
a Serra do Souza, referida no auto de 1800, e à segunda atribuiu o topônimo 
Aymorés, por ser, no seu entender, a mais apropriada para servir de limite 
entre dois Estados. Sem querer estabelecer controvérsia sôbre êsse singular 
batismo, apenas observa-se, nesta oportunidade, que a aludida Comissão ad- 
mitiu a existência de duas serras distintas e elegeu uma delas para ser a dos Aymorég. 

Também o Estado do Espírito Santo, na presente ação ao indicar a li-
nha lindeira que preconiza, admitiu que elas são duas: 

«atingida a Serra do Souza, pela sua linha de cumiaclas até 
o seu entroncamento com a serra dos Aymorés; pela Serra dos Aymorés, para noroeste, até atingir.. . ». 

O ilustrado PeritoDesempatador se recusou a atribuir o topônimo 
Aymorés à Serra que divide as águas dos afluentes dos Rios Doce e São Mateus 
e negou a existência da Serra dos Aymorés, preferindo considerar como Ser-
ra do Souza todo o acidente orográfico que separa as referidas águas. 

Todos - a Comissão de Oficiais do S. G. E., o Estado do Espírito San-
to, o Perito do Réu e o Perito-Desempatador - se recusaram a acompanhar 
a linha preconizada por Minas Gera-is porque ela não coincidia com um aci- 
dente orográfico contínuo do pôrto do Souza, no Rio Doce, à cachoeira de 
Santa Clara, no Rio Mucury. 
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Preferiram, então, acompanhar o divisor das águas dos Rios Doce e 
São Mateus, não atentando em que: 

também êsse divisor não constitui um acidente orográlico 

contínuo até o Rio Mucury, que êle não atinge; 
também êle deixaria extensas descontinuidadeS orográ! i- 
cas no seguimento para Santa Clara, no Rio Mucury, ponto 
expressamente estabelecido pela sentença arbitral; 

e) tal divisor foi expressamente recusado pela sentença do 
1914; 
as cartas e os documentos mencionam uma divisa norte- 
sul, que não se realizaria pelo referido divisor; 
os mesmos documentos e cartas colocam Minas apenas a 
oeste do Espírito Santo e a linha pretendida por êste cria- 
ria inéditas divisas ao norte e ao sul com o Estado de Minas. 

Estas e outras razões, já expostas nos autos, evidenciam que a atribui-
ção do topônimo Aymorés ao mencionado divisor de águas não elimina as des-
continuidades, única razão da recusa da linha mineira, e cria dificuldades irre- 

dutíveis. 
De outra parte, não se pode aceitar a posição do digno Perito-Desem- 

patador no tocante à Serra dos Aymorés. Nega a sua existência, embora esta 
seja afirmada pelos dois Estados (em Instruções baixadas conjuntamente em 
1904, no Convênio de 1911, nas leis que o aprovaram, no Convênio de 1928, 
na presente Ação), na sentença arbitral de 1914 e em cartas e documentos 

históricos. 	- 
A fôrça irremovível de tais atos exclui a negativa da existência da 

Serra. Sabido que o conceito de serra é incerto, por ser o têrmo da linguagem 
vulgar e sem determinação científica, o que cumpre é apurar o que a tradição 

reputou ser a serra (ou as serras) dos Aymorés, não importando aquilo que 
se possa cientificamente qualificar de serra, mesmo porque conceitualnsente 
tal têrmo nada oferece de certo. 

Êste, o esfôrço que cabe realizar. 
Está visto que a serra do Souza não é a mesma dos Aymorés, porque: 

tradicionalmente, não se confundiram; 
a Serra do Souza tirou o nome do pôrto do Souza no Rio 
Doce (como admite o Dr. Cícero Morais), derivado do Rio 
Guandú ou Souza (ao sul do Rio Doce), e sàmente pode 
compreender um acidente vizinho do Rio Doce: 
o auto de 1800 sômente mencionou a Serra do Souza e as 
Instruções de 1904 aludiram apenas à Serra dos Aymorés; 
o laudo do S.G.E. e o Estado do Espírito Santo, nesta 
ação, as distinguiram; 
a Serra do Souza não vai ao Rio Mucury, nem a Santa Cla- 
ra, ambos expressamente mencionados pela sentença de 
1914. 

Sabe-se que a Serra do Souza é a que se liga ao Rio Doce, no põrto 

do Souza e nas proximidades do Rio Guandú ou Souza. Tôda a dúvida diz 

respeito à Serra dos Aymorés, que se admite não ser a mesma do Souza. 

A incerteza levou o Estado de Minas Gerais a realizar pesquisas am- 
plas, que, interrompidas, foram, agora, retomadas. 
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guro, com instruções, ministradas pelo Marquês de Pombal, para estabelecer 
Vilas «na Capitania que vay crear», ou na «nova Capitania». (doc. n. ...) 

As instruções precisavam que não deveria ser tentada a penetração 

a oeste, no rumo das Minas do Sêrro Frio, de onde o Rio São Mateus «traz o 

seu nasciinento»• 
Os colonizadores deveriam permanecer no litoral, sem que lhes passas-

se, «nem pela imaginação», «o objeto de ir fazer o descobrimento das Minas 
cabendo-lhes tão sômente cuidar da «cultura das frutas para se sustentarem 
com abundância, não só os moradores das mesmas terras, mas para fazerem 
o comércio dêles para a Bahia e Rio de Janeiro», inclusive porque não podiam 
ter «mayor requesa do que lavrarem muita quantidade de frutos e algodões, 
para socorrerem as duas mayores capitais do. Grande Império do Brasil». Se-
ria mesmo impraticável «entranharem-se naqueles sertões desprovidos de to-
do o necessário». Empenhada em evitar a penetração, através da qual se 
operaria o extravio de diamentes e dificultar-se-ia o povoamento do litoral, 
a Corôa se propôs comprar todos os produtos agrícolas «que forem úteis para 
si e seus Arsenais pelo justo preço que se entender que êles valem». 

Também às autoridade da Capitania do Espírito Santo se recomendou 
rigor contra quem quisesse penetrar os sertões no sentido das Minas do Sêr- 
ro Frio (docs. ns. . 

Dando estrito cumprimento às instruções recebidas Tomé Couceiro de 

Abreu logo empreendeu excursão pelo litoral, até o Rio São Mateus, insisten-
temente referido por Pombal. Resolveu, então, elevar à categoria de Vila a 
povoação de São Mateus, o que fêz em longo e circunstanciado auto, datado 
de setembro de 1764. Do auto constam três demarcações realizadas por Cou-
ceiro, a saber: a) da parte urbana da vila; b) do «circuito de quatro léguas 
em quadro que foram assinadas, para patrimônio e rendimento do Conselho»; 
e) «do circuito de terra (cinco léguas) que se assinou para as lavouras e 
plantações dos lavradores da dita Vila». Ëste último circuito teve como ex-
tremos a oeste os morros dos Perdidos e de Santo Antônio, sendo referida 
ainda a «primeira cachoeira» do Rio São Mateus. Os morros referidos fica-
riam «servindo de marcos perpétuos desta demarcação». Ao sul, o limite era 
pelos brejais, que os doca. ns. •.. revelam achar-se na Lagoa do Gyparanã, 

em cujo extremo norte se encontra a Barra Sêca. 
O documento é importantíssimO, por ser o primeiro a estabelecer uma 

linha a oeste da Vila de São Mateus na confinação com as Minas de Sêrro 
Frio (um decreto provincial de 1833 manteve os anteriores limites de S. Ma-
teus), de onde o Rio São Mateus trazia o nascimento (nos têrmos das referi-
das Instruções). A conjugação dos elementos indicados revela que a Vila de 
São Mateus (na Capitania de Pôrto Seguro) ocupava estreita faixa litorânea, 
inclusive porque a Corôa determinava que não se realizasse penetração e 
fôssem respeitados os limites das Minas do Sêrro Frio, que abrangiam as ca-
beceiras do Rio São Mateus. 

O próprio Tomé Couceiro de Abreu, achando-se em São Mateus, acusou 
a presença, nas vizinhanças da Vila, do mineiro João da Silva Guimarães, que 
ali governava aldeias indígenas e com quem procurou entendimento (dos. 
n. ...). João da Sil'va Guimarães, havia sido mandado para a região por Pe-
dro Leolino Mariz, Intendente das Minas Novas, que recebera ordem régia 
para descobrir as cabeceiras do Rio São Mateus (Vide carta-régia de 22 de 
abril de 1728). Ësse fato confirma a penetração mineira nas referidas cabe- 

ceiras. 
A divisa da Vila de São Mateus, ao sul, seria nos têrmos do auto, por 

uns brejais. 
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Tais pesquisas remontaram ao período colonial, época em que se for-
maram as Capitanias, a que as Províncias, no Império, e os Estados, na Re-
pública, sucederam, sem modificação dos limites anteriores, como bem obser-
vou o Sr. Perito-Deseznpatador. 

fl — As Capitanias de Pôrto Seguro e Espírito 
Santo antes de reverterem à Coroa. 

Por carta-régia de 1. 9  de junho de 1534, foi doada, por D. João III, a 
Vasco Fernandes Coutinho a Capitania do Espírito Santo, com cinqüenta lé-
guas de largura pela costa, contadas para o sul, a partir do ponto em que ter-
mina a Capitania de Pôrto Seguro, concedida a Pero Campo Tourinho, e de 
comprimento, para o sertão, conservando a mesma largura de cinqüenta lé-
guas, até o limite da conquista portuguêsa (Vide laudo do Perito-Desempa-
tador, n. 1). A Capitania de Pôrto Seguro, mais tarde, foi transferida ao 
Duque de Aveiro. 

O limite entre as duas Capitanias se fazia pelo Rio Doce, como provam 
o mapa da província do Brasil dividido em Capitanias (Doc. n. 1), os mapas 
e déscrições de João Teixeira, do ano de 1642 (Doc. n.... ), e os documen-
tos na. 

A princípio, as povoações eram, da Bahia até o Espírito Santo, a Bahia 
de Todos os Santos, Ilhéus, Pôrto Seguro, Santo Amaro, Caravelas e Espírito 
Santo, separados por centenas de quilômetros. 

Não havia penetração para o interior. Faltavam estradas, as condi- 
ções naturais eram ásperas e os índios constituíam obstáculo intransponível. 

Na altura de Ilhéus e Pôrto Seguro (no Espírito Santo, ao sul do Rio 
Doce, estavam os Goytacazes), os índios Aymorés, antropófagos e singular- 
mente violentos, traziam em constante intranqüilidade os portuguêses do li- 
toral. Documentos da época (Vide os de na. . . . ) revelam que os coloniza- 
dores não podiam se afastar das Vilas e ainda aí eram dizimados. Até mes- 
mo outras nações indígenas não conseguiram coexistir na região (Vide Doo. 
n . 

III — Reversão das Capitanias à Coroa 

A Coroa adquiriu, em 1718, a Capitania do Espírito Santo e, em 1759, 
a de Pôrto Seguro. Passando ambas a pertencer à Coroa, desapareceram 
naturalmente os limites anteriores, que as extremavam apenas por terem do-
natários diversos. 

IV — Criação de novas Capitanias 

Os docs. na. ... precisam que, em seguida à reversão, foram criadas 
novas Capitanias: a de Pôrto Seguro em 1763 e a do Espírito Santo em 1799. 

Pertencendo tudo à Coroa e centralizando-se todo o poder no Rei, o 
problema lindeiro sômente poderia suscitar-se em função de interêsses juris-
dicionais das Ouvidorias, não mais se vinculando a interêsses privados, ou 
de outra ordem, dos antigos donatários. A Ouvidoria do Espírito Santo ha-
via sido suprimida. 

V — Limites entre as novas Capitanias de Pôrto 
Seguro e Espírito Santo 

Em 1763, foi Tomé Couceiro de Abreu nomeado Ouvidor de Pôrto Se- 
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Êsses brejais, pelas distêticias referidas e pelo cotejo com documentos 
posteriores (ns. ...), eram os da Lagoa Gyparanã cuja suposta intransponibi-
lidade acabou determinando nitidamente a divisa. Nessa divisa como se usa-
va nas fronteiras, D. Fernando José Portugal, Governador da Bahia, estabe-
leceu registro fiscal. 

A êsse respeito, a documentação constante dos autos e a agora ofere-
cida eliminam tôda e qualquer dúvida, tanto que, em 1800, o Governador Au-
tônio Pires da Silva Pontes reconhecia que São Mateus integrava a Capitania 
de Pôrto Seguro, embora reivindicando-a cora base em um bando do Ouvi-
dor Antônio Oliveira Madail, de 1722, que apenas autorizava moradores do 
Espírito Santo a se transferirem para a povoação de São Mateus. 

VI - Limites entre ás Capitanias de Minas Gerais e 
Espírito Santo 	 - 

No fim do século XVIU, o Governador de Minas Gerais (Bernardo José 
de Lorena) e o do Espírito Santo (Antônio Pires da Silva Pontes) entraram 
em entendimentos a respeito da abertura do Rio Doce à navegação, a fira de 
escoar pelos portos marítimos a produção de Minas. 

rnformado dêsse propósito, D. Rodrigo de Souza Coutinlio, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, re-
comendou que «fôssem estabelecidos os mais rigorosos registros para evitar os 
extravios pelo Rio Doce logo que se principie a pôr em execução a sua aber-
tura» (doe. n. . . . ) . Preocupava-se a Corôa com a possibilidade de se sub-
trairem à vigilância das autoridades diamantes e ouro extraídos em Minas Ge-
rais. Os documentos juntos, de ns. ... a ..., contendo a correspondência e 
outros atos atinentes ao assunto, evidenciam que o objetivo principal dos Go-
vernadores das duas Capitanias não era a fixação dos limites recíprocos, mas, 
sim, a navegação pelo Rio Doce e, como medida complementar, o estabeleci-
mento de uro registro fiscal, para evitar o extravio de ouro e diamantes vindos 
de Minas. No doc. n..... ficou expresso que os entendimentos não afetavam 
os limites, e, no doe. n.....o Governador de Minas se quebrou dd que o do 
Espírito Santo havia usurpado território mineiro ao eleger o Pôrto do Souza 
para o estabelecimento do registro (representou Minas no entendimento, um 
cunhado do Governador do Espírito Santo - doe. n. 

VII — Limites até 1802 

A Capitania de Pôrto Seguro passou, na região, a ter os seguintes pon-
tos conhecidos: 

ao sul - Barra Sêca; 
a oeste - os morros dos Perdidos e de Sto. Antônio (auto 
de demarcação da Vila de São Mateus, de 1764). 

A do Espírito Santo tinha êstes limites, em 1800: 

ao norte — Barra Sêca; 
a oeste - Pôrto do Souza e Outeiro ou Serra do Souza (Vi-
deodoc.n. .•..) . 

VIII - Descobertas do Capitão-Mor João da Silva Santos 

Pouco tempo depois, em 5 de junho de 1802, o Governador-Geral da 
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Bahia - Francisco da Cunha Menezes - ordenou ao Capitão-Mor de P6rto 

Seguro, João da Silva Santos, 
que percorresse todo o território de sua Capita- 

nia e fizesse um levantamento dela até a «divisão dessa Capitania com a de 

Vila Rica». 
O descobrimento foi realizado através dos Rios, por faltarem na época 

outras vias de comunicação, e teve por pontos extremos as cachoeiras intrans-
poníveis por canoas e que se consideraram existentes em serras ou assina-

lando-as. 
O diário da viagem isto comprova. 
O Capitão-Mor João da Silva Santos respeitou a demarcação de 1800, 

firmada pelos Governadores de Minas e do Espírito Santo, bem como o limite 

sul da sua Capitania pela Barra Sêca. 
No tocante ao São Mateus, a excursão sé fêz sucessivamente pelos dois 

braços — sul e norte — e se finalizou em cachoeiras, das quais se avistava 

uma serra com a direção norte-sul, certamente a que tem o topônimo local de 

Fortaleza. 
A descrição do Capitão-Mór de Pôrto Seguro, que foi louvada pelo Go- 

vernador-Geral da Bahia e enviada à Metrópole, serviu de base aos trabalhos 
cartográficos e geográficos posteriores e aos convênioS de limites entre Minas 
e Bahia, que tomaram as primeiras grandes cachoeiras como os elementos que 

assinalam as Serras dos Aymorés. 
Os limites constantes do auto de demarcação de 1764, realizada por 

Tomé Couceiro de Abreu, foram ultrapassados, com uma penetração maior 

para oeste, que explica a divergência entre as cartas anteriores a 1804 e as 

que se seguiram ao descobrimento oficial de João da Silva Santos. 

IX - Transferência da Vila de São Mateus para o Espírito Santo 

A história registra a resistência oposta pelo General Madeira, na Bahia, 

à Independência. 
Já então, as Capitanias de Pôrto Seguro, Ilhéus e Bahia de Todos os 

Santos haviam se reunido em uma só Capitania — a da Bahia. 
A Vila de São Mateus, recusando solidariedade ao General luso, inda-

gou do Govêrno Imperial a que jurisdição deveria submeter-se. 
Pelo Aviso Imperial n. 57, de 19 de abril de 1823, firmado por José Bo-

nilácio, respondeu-lhe o Govêrno que se reconhecesse sujeita «àquela que lhe 
ficasse mais próxima, até que a Assembléia Geral do Brasil determine os li. 
mites das províncias». 

Integrou-se a Vila de São Mateus na jurisdição capixaba, nela perma- 
necendo até o momento, sem embargo das insistentes impugnações baianas. 

Convênios entre a Bahia e o Espírito Santo, sempre com a ressalva do 
direito de discussão judicial do problema, adotaram como limite, eitre os dois 
Estados, o Riacho (não o Rio) Doce, que, no auto de demarcação da Vila de 
São José do Pôrto Alegre pelo Ouvidor José Xavier Machado Monteiro (Doe. 

n ..... ), a extremou da Vila de S. Mateus. 
Assim, o limite norte do Espírito Santo se deslocou da Barra Sêca, nas 

proximidades do Rio Dôce, para o Riacho Dôce, nas proximidades do Rio Mu-
cury, por efeito do Aviso de 1823 combinado com o auto de demarcação do 

Ouvidor de Pôrto Seguro. 

X - Tese acolhida pelo PeritoDesempatadOr 

Em face dos elementos coligidos através das pesquisas de 1949, o ilus-
trado PeritoDesempatadOr admitiu que: 
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Salta aos olhos que duas linhas lindeiras distintas delimitavam Minas, 

ao norte do Rio Dôce, no pendo colonial. 
uma, entre o Rio Dôce e o paralelo do lugar Barra Sêca, se- 
parando Minas e Espírito Santo; 
outra, entre o paralelo do lugar Barra Sêca e até o extremo 
norte da Capitania de Pôrto Seguro, acima do Rio Mucury, 

separando esta da de Minas Gerais. 
sob a pressão de determinantes sócio- 

As duas linhas se estabeleceram 
históricas peculiares e diversas. 

Convém logo observar que a expansão das duas Capitanias, ao norte do 
Rio Dôce, se processou em direções diferentes: enquanto a Capitania do Espí-

rito Santo avançou, a partir de 1800, do sul para o norte, a de Pôrto Seguro 

realizou, de 1763 em diante, movimento inverso, descendo 
do norte para o sul. 

Já ficou visto que, antes da reversão das duas Capitanias à Corôa, o limite era 
o Rio Dóce. Extintas tais Capitanias e criadas as novas (Does. ns....) Capi-

tardas de Pôrto Seguro e Espírito Santo, o Ouvidor Tomé Couceiro de Abreu 

veio de Pôrto Seguro, rwno ao sul, criar a Vila de São Mateus. t)epois, outro 

Ouvidor de Pôrto Seguro - José Xavier Machado Monteiro - realizou idên-

tico itinerário pelo litoral. O limite se fixou na Barra Sêca, por haverem os 
tremedais da Lagoa de Gyparanã impedido o prosseguimento da marcha 

para o sul. Anos depois, já no início do século XIX, o primeiro Governador da 

nova Capitania do Espírito Santo (Doe. n.....) - Antônio Pires da Silva 

Pontes - ocupou a área vacante entre o Rio Dôce e a Barra Sêca, onde re-

conheceu a jurisdição do Governador da Bahia - D. Fernando José Porte- 

gal(Doc.n•..). 
A determinação dos limites deve, pois, acompanhar a direção da ex- 

pansão, o que quer dizer que a divisa entre Minas e o Espírito Santo, até o 
paralelo da Barra Sêca, deve ser procurada do Rio Dôce para o norte, enquan- 

to que a divisa entre Minas e Pôrto Seguro veio com a expansão do norte pa- 

raoSU1. Convém notar ainda que o estabelecimento das duas linhas se operou 

	

• 	em momentos históricos distintos. 
Logo se percebe que a oonversão das duas confinações em uma única, 

iniciada no Rio Dôce e seguida, depois do paralelo da Barra Sêca, até o . Rio 

Mucury não pode conformar-se com a verdade histórica, cujos dados são 

outros. 
O respeito a essa realidade colonial reclama instantemente a revisão 

	

- - 	 do método, sem a qual tudo se obscurece, nada se esclarece. 
Convem, pois, retomar os pontos de partida da era colonial. 

xm - Limites de Pôrto Seguro a oeste, antes de 1823 

Após a reversão de Pôrto Seguro à Corôa, Tomé Couceiro de Abseu foi 

incumbido de criar uma nova Capitania de Pôrto Seguro (vide o item 1V su-

pra). Trouxe instruções do Marquês de Pombal no sentido de estabelecer nú-

cleos de população no litoral e impedir a penetração na direção das Minas 

Gerais. 
Antes, os índios Aymorés, antropófagos e famosos pela violência, ha- 

viam mantido os colonizadores no litoral. A crônica dos séculos XVII, XVII! 
e XIX precisa que tais indígenas habitavam os montes próximos da costa, na 
altura de Ilhéus e Pôrto Seguro (vide os does. ns....). No Espírito Santo 
(sul do Rio Doce), estavam os Goytacazes. 

No «Orbe Seráfico Novo Brasiico», Frei Antônio de Santamania Ja- 

boatana, em 1761 dava esta noticia das Serranias dos Aymores 
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«o Distrito da Vila de S. Mateus só foi incorporado ao Espí-
rito Santo, já então transformado em Província, pelo ato de 10 
de abril de 1823». 

«o território espírito-santense deveria findar-se no ponto 
em que o paralelo do lugar Barra Sêca, na costa marítima, cru-
zasse com a linha de limites pela Serra do Souza, isto é, próximo 
às nascentes do rio Pancas»; 

«a área agora em litígio, além das nascentes do Rio Paneas, 
na Serra do Souza, encontrava-se no período de 2 de dezembro 
de 1720 a 10 de abril de 1823, na zona de limites entre as anti-
gas Capitanias de Minas Gerais e da Bahia, só interessando, por-
tanto, naquela época, às citadas Capitanias»; 

«a linha descrita no auto de demarcação de 8 de outubro de 
1800 (entre Minas e Espírito Santo) atingia, no aludido ponto 
situado na Serra do Souza, nas proximidades e a oeste do Rio 
Mutum Prêto, a zona que se acha em litígio»; 

«a extensão da Serra do Souza, que serviria de limite par-
cial a atual zona litigiosa, é a que fica compreendida entre os 
pontos da mesma serra situados: o primeiro, nas proximidades 
e a oeste das nascentes do Rio Mutum Prêto, e o segundo, pró-
ximo às nascentes do Rio Pancas e a oeste destas, com a mesma 
latitude do lugar Barra Sêca, isto em 1800». 

Em suma: admitiu o honrado Perito-Desempatador que, em 1800, a 
Serra do Souza era o limite entre Minas e Espírito Santo apenas até o limite 
norte da última Capitania, que corria pelo paralelo do lugar Barra Sêca, e, 
acima de tal paralelo o limite mineiro seria o resultante da confinação de Mi-
nes Gerais com Pôrto Seguro. 

XI - Pesquisa que faltava 

Colocada assim a questão, cumpria apurar quais os limites que, antes 
de 1823, isto é, antes da transferência da Vila de S. Mateus da Província da 
Bahia para a do Espírito Santo, extremavam Minas Gerais e P8rto Segura 
(depois Bahia). 

Essa, principalmente, a pesquisa que agora se realizou, para esclarecer 
um aspecto decisivo da espécie. 

Compreende-se que duas perícias sucessivas - a da Comissão de Ofi-
ciais do Servico Geográfico do Exárcito e a judicial (ior maioria) - recusas-
sem a linha mineira, prestigiada no essencial por inequívoca tradição, carto-
gráfica. É que lhe faltavam elementos fundamentais, que agora criam novas 
e inéditas perspectivas. 

XII - Discriminação inevitável 

Duas premissas admite o digno Perito-Desempatador, a saber: 
«os limites entre Estados serão os mesmos que tenham sido 
legalmente determinados para as Capitanias do período co-
lonial, com as modificações ou interpretações surgidas, tôdas 
conseqüentes de atos legais»; 
o auto de 1800, firmado por Minas Gerais e Espírito Santo, 
sômente adotou a Serra do Souza como limite até o parale-
lo do lugar Barra Sêca e, ao norte do mesmo paralelo, o 
limite mineiro seria o que extreinasse Minas Gerais e Espí-
rito Santo. 
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«Eram êstes descendentes do Gentio chamado Tapuyas, dos 
quais, em tempos mui atrasados, por guerras que houveram en- 
tre si, se ausentaram certos casais que ficaram de pior partido, 
e se foram para umas serranias mui ásperas, pelo interior do 
Sertão dos Ilhéus, e Caniamu, que por esta causa se ficaram 
chamando até hoje dos Aymorés ..................... 

Ali se multiplicaram de maneira que, ião ca- 
bendo já naquelas Serranias, começaram a descer para as cos- 
tas do mar, pelo Rio das Caravelas abaixo, junto a Pôrto Seguro, 
e a correr as beiradas do mar, e terras vizinhas de Pôrto Segu. 
guro, Ilhéus e Camamu, até virem saltear os caminhos e mora- 
dores da Ilha Tinharé e do Morro de S. Paulo» (Doe. n.....). 

• 	 Muito antes de Jaboatão, o Cosmógrafo do Reino, Manoel Pimentel (a 
• 	 segunda edição do seu livro «Arte prática de navegar e roteiro das viagens 

e costas marítimas do Brasil, Guiné, Angola, Indias e Ilhas Orientais e Oci-
dentais», é de 1699), mencionava as Serras dos Ayznorés «correndo a costa 
de longo», na altura de Ilhéus: 

«Indo para Os Ilhéus de março até setembro, 11-os-heis a 
buscar por quinze gráus & meyo da banda do sul, & por esta 
altura ireis ver huas serras muito altas, que se vão ao céo, a 
que chamam as Serras dos Aymorés, & como as virdes ireis 
correndo a costa de longo ao norte.. .» (Doe. n....). 

Na descrição da derrota, surge logo referência ao Monte Pascoal, que, 
juntamente com o Monte João de Leão, outros autores (Ayres do Casal - 
Corogrefia Brasílica, t. II, p. 68, e Borges de Barros - Dicionário Geográfico 
e Histórico da Bahia, p. 7) consideram integrantes do conjunto de montes 
conhecidos como serras ou serranias dos Aymorés. 

Uni mapa em madeira, com relevos, - existente na Biblioteca do Pa-
lácio da Ajuda em Portugal e cuja importância a Sociedade de Geografia de 
Lisboa realçou em catálogo de 1904, - consigna as Serras dos Aymorés, com 
a direção norte-sul, a oeste de Pôrto Seguro. O mapa, que é do fim do século 
XVIII, ou princípio do século XIX, representa até casas e estradas existentes 
na época, nas proximidades das Serras dos Aymorés, o que torna certo que 
o autor dêle fêz o reconhecimento e levantamento da região (does. ns....). 

Nada mais insuspeito para o Estado do Espírito Santo do que a esta-
tística do Espírito Santo, oficialmente organizada por Inácio Accioli em 1828, 
na qual se lê: 

«Os selvagens antropófagos eram da nação denominada 
Aymorés, e tinham descido da Serra de Montes que acompanha 
a costa» ... (Doe. n.. 

Além disso, leis espírito-santenses do século XIX mencionaram repe-
'iar,ente a Serra dos Aymorés, a oeste da Cidade S. Mateus, e a constru-

c?io de fcrrovia e rodovia coni destino à Serra (doca. ns. ... ), sendo de supor-
se que se cogitava de facilitar as comunicações com uma zona já habitada 
e, portanto, próxima de S. Mateus e do litoral. A região do divisor das águas 
dos Rios Doce e S. Mateus só veio a ser povoada no segundo quartel do sé-
culo em curso. 

Torna-se oportuno sublinhar agora uma circunstância: as expressões 
serranias (Jahotão), serras (Manoel Pimentel e mapa de madeira) e serra de 
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montes (Inácio Vasconcelos), sempre no plural, indicam as descontinuidades 
que separavam os morros em que se colocavam os Aymorés, provàvelmente 
inspirados pela estrategia que tinha por objetivo a defesa dos seus sertões 
contra os invasores lusos. 

Criou-se, assim, uma linha orográfica interrompida, que se unificava, 
entretanto, sob dois aspectos: 

a continuidade aparente, quando vista do mar, embora não 
se ignorasse que as serranias, serras ou montes eram várias 
e distintas; 
a continuidade da defesa dos sertões, por uma linha ideal 
que ligava os montes mais próximos do litoral, entre os 
quais o Monte Pascoal e o Monte João de Leão. 

Seria êsse conjunto de demos ou pontões uma serra? 
A indagação logo sugeriria outra: o que é serra? A esta respondem 

os geógrafos consultados e os próprios peritos que serra é termo da lingua-
guem vulgar, do qual a ciência não se utiliza e de conceito incerto. 

Então, por que e com base em que negar-se que tal conjunto é uma 
serra?! Ou, pelo menos, que os domos ou pontões são serras serranias, ou for-

mam uma serra de montes?! 

Raja Cabaglia reputou o aludido conjunto como o «primeiro degrau 
do planalto, gerado no embasamento cristalino e é, essencialmente, uma es-
carpa de linhas de falhas resultantes de movimentos epirogênicos recentes 
(terciários e post-terciários). É a orla oceânica do planalto». Ai estará e ex-
plicação para a aparência de relêvo contínuo que se apresenta a quem se 
acha no litoral. 

O Prof. Elísio Carvalho Lisboa, catedrático, da Escola Politécnica e da 
Escola de Filosofia da Bahia, ex-Prefeito de Salvador e ex-Secretário da Agri-
cultura do mesmo Estado e seu delegado nas questões de limites com Minas 
Gerais e Espírito Santo, que em 1920 e em 1930 fêz o reconhecimento e o 
levantamento da zona fronteiriça, esclarece que ali há uma região montanho-
sa, crivada de picos, à qual tradicionalmente se denominou de Serra dos 
Ayniorés. 

O Capitão-Mor João da Silva Santos, nos descobrimentos que fêz atra-
vés dos vários Rios da sua Capitania - a de Pôrto Seguro - sempre acusou 
a existência de serras nas suas margens, formando-se, então, cachoeiras que 
impediam o prosseguimento da navegação por canoas. 

Ainda agora, paralelamente com as pesquises recentemente realizadas, 
um digno e competente engenheiro do Departamento Geográfico de Minas, o 
Dr. José Abreu Oliveira, iniciou o levantamento da zona de confinação de 
Minas e Bahia, entre a cachoeira de Santa Clara, no Rio Mucury, e a de Salto 
Grande, no Rio Jequitinhonha (a escassez de tempo não lhe permitiu ir além 
de Lagedão), e em extensão de mais de 50 kms., constatou a existência de 
serras, serranias, picos, morros, pontões ou domos, cuja silhueta, à distância, 
é de continuidade orográfica. 

Os convênios entre Minas e Bahia admitiram a existência da serra, 
serras ou serranias dos Aymorés, que consideraram assinaladas pelas primei-
ras grandes cachoeiras. 

Por que assinalá-las assim? 
Sente-se que a conexão decorreu da conjugação de dois elementos 

distintos, a saber: 
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pinto Santo e Espírito Santo e Minas, na sentença arbitral de 1914 e Tias pre- 

as serras, serranias ou montes dos Aymorés eram descon- -. 	tensões das partes no presente litígio. 
documentos oriundos do Espírito Santo e datados do século passa- Em tínuos, mas estabeleciam uma linha contínua de defesa dos 

. 	
consta que a divisa entre Minas e Espírito San' 

sertões, habitados pelos Aymorés; 
a penetração realizada, pelos cursos fluviais, pelo Capitão- 

do (Doca. na ............ 
to deve ir até o Mucury, o que prestigia 	limite por Santa Clara, pois que 

outro ponto de extremação 	no referido Rio. 
Mor João da Silva Santos, sempre interrompida pelas pri- 
meiras grandes cachoeiras. 

jamais se apontou 
A Cachoeira de Santa Clara se inclui entre as que assm alam a Serra 

Para sentir-se a importância das cachoeiras, basta considerar que os 
dos Aymorés. 

 
pontos mais precisos da divisa, desde o Rio Doce (Escadinhas), até o Jequi- 
tinhonha (Salto Grande), passando pelo Mucury (Santa Clara), foram exata- XIV 	Limites do Espírito Santo a oeste até 1829, ao norte do 

mente as cachoeiras, obstáculos que a penetração do Capitão-Mor de P6rto . 	 Rio Doce. 
Seguro não conseguiu eliminar. 

Os dois fatôres — a linha ideal de defesa dos sertões pelos Aymorés e . 	 Visto que, até 1823, o Espírito Santo não ultrapassava o paralelo da 
do Rio Doce, iam tão 

as cachoairas nos Rios da Capitania de Pôrto Seguro - formaram, expontâ- Barra Sêca, os seus limites com Minas Gerais, ao norte 
referido paralelo. 

. 	 sómente até o nea e naturalmente, a divisa, que Convênios e leis posteriores, do princípio 
dêste século, viriam reconhecer. Isso mesmo admite o ilustre PeritoDesempatad0r, que, não obstante, 

Agora, pode-se sentir todo o significado da afirmação do capixaba Eras em um passo decisivo do seu laudo, sugere que a intenção dos demarcadores 

Serra, 	viam do Pôrto do Souza, até da Costa Rubim de que os limites entre Minas e Espírito Santo, ao norte do 
Rio Doce, sempre correram pelas cachoeiras (doc. n....). 

de 1800 foi estabelecer a divisa pela 	que 

o atual extremo norte do Espírito Santo. Se tal é o verdadeiro sentido de suas 
Seriam inconciliáveis o critério das serras, serranias ou montes e o das 

cachoeiras 
palavras, o equívoco é evidente: o Espírito Santo não poderia pretender de- 

época (o 	da Barra Sêca) e Minas 

A demarcação amigável com a Bahia evidenciou como é fácil oondiliá- 
marcar além do seu limite norte na 	paralelo 

não poderia pretender estabelecer com o Espírito Santo a sua divisa com Pôr- 

las. t0 Seguro (ao norte do paralelo da Barra Sêca) 	A intenção dos demarcado- 

Raja Cabagila acentuou que as cachoeiras existentes entre os espigões res de 1800 — é irrecusável isto — no máximo abrangeria o trecho compre- 
Se 	Serra, 	viam, da Serra dos Aymorés constituem uma das suas melhores carcaterísticar. 

Fernando Almeida considerou que as cachoeiras podem revelar a continuidade 
. 	

endido entre o Rio Doce e o paralelo da Barra Sêca. 	a 	que 

seguia, mais para o norte (a Comissão de Oficiais do S.G.E. e o próprio Es- 
estrutural, assinalando os pontos mais prováveis da linha correspondente 
à serra. 

. 	 tado do Espírito Santo nesta ação a reputam terminada ao sul de Manteni- 
indifirente, de vez que no paralelo da Barra 

Ora, se assim professam geógrafos eminentes, porque recusar-se a 
nha), essa circunstância lhes era 
Sca cessava a sua missão extremadora. Seria, do paralelo para o norte, uma 

qualificação de serra a um conjunto de domos ou pontões, atravessados por 
rios, formando cacho.eiras, quando atribuida por leigos e nos primeiros tempos 

serra como outra qualquer. 
A correspondência dos Governadores de Minas (Bernardo José de Lo 

da era colonial?! 	
- rena) e Espírito Santo (Antônio Pires da Silva Pontes), que agora se oferece 

Note-se que o Capitão-Mor João da Silva Santos via às margens dos (does. ns. ...), evidencia que sequer a intenção de demarcar até o paralelo 
rios, em que navegava, serras cuja continuidade não verificou (a mata era da Barra Sêca animava os demarcdores. Preocupavam-se êles apenas com a 

Doce, 	 à navegação, onde pu- densa 	impedia e 	a visibilidade ampla), mas que, vendo-as do litoral, podia 
supor contínuas. 

determinação de um ponto rio Rio 	que se abria 

desse ser estabelecido um registro fiscal, para evitar o extravio de ouro e dia- 
Convém deixar certo um ponto: a intenção é que importa e esta de- mantes, oriundos de Minas. 	O Rio Guandu se chamava Guandu ou Soma 

corria do que na época se supunha ser a realidade geográfica e do que se en- (does. ris. ...), razão porque Silva Pontes atribuiu ao novo pôrto de canoas 
tendeu por serra, serras, serranias ou serra de montes. o nome de Pôrto do Souza, que passou para o Outeiro ou Serra. Falou o Go- 

Em abono dessa intenção, é oportuno mencionar a interpretação que 
de 

vernador do 160rito Santo de um outeiro (doe. n. ...), não de uma serra. 
Rio Doce, 	o mapa de Manoel um cientista 	renome internacional, o Prof. Pierre Deffontaines deu à Serra 

dos Aymorés: um conjunto de morros, domos ou pontões. Não se pode sus- 
o restrito acidente 	orográfico do norte do 	 que 

José Pires da Silva Pontes (mais tarde também Governador do Espírito San- 
peitar de uma opinião tão insigne e estranha aos interêsses ora em conflito. to ) consignou, recebeu o nome de Pedra de Lorena, em homenagem ao Go- 

Conclui-se, então, que a divisa entre Minas Gerais e Pôrto Seguro, cor- vernador Bernardo José de Lorena. Nada, na numerosa correspondência, in- 
ria por uma série de serranias, intercaladas pela travessia de rios e por ca- dica que houvessem os demarcadores de 1800 se preocupado com uma exten- 
choeiras, à qual a tradição atribuiu a denominação de Serras dos Aymorés ou, sa serra, ao norte do Rio Doce. 
mais tarde, por simplificação: Serra dos Aymorés (tal simplificação, transfor- 

. 	
As cartas-régias de 1816, sendo anteriores à transferência da Vila de 

mando serras (no plural) em serra (no singular), contribuiu para a preocu- São Mateus de Pôrto Seguro para o Espírito Santo (1823), não podiam cogitar 
pação posterior de procurar-se uma única serra, contínua). do limite pela Serra do Soma senão e no máximo até o paralelo da Barra Sê- 

Essas cachoeiras, do Rio Mucury ao Rio Jequinhonha, foram identifi- ca, extremo norte da Capitania do Espírito Santo, a que se referiam. 
cadas, mediante transigências mineiras por Convênjos entre Minas e Bahia. 
No Mucury para o sul, há um ponto certo — a Cachoeira de Santa Clara, no 

Aliás, o Estado do Espírito Santo, em várias oportunidades, sustentou 

Rio Mucury, — mencionada nos Convênios entre Bahia e Minas, Bahia e Es. 
que a demarcação de 1800, complexnentada em 1816, só abrangeu as proxi- 
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fletindo para oeste, oculta-se da vista litorânea e nem de 
leve é percebido 

midades do Rio Doce, já que se realizou antes da integração da Vila de São quem se situe na costa. das realidades his- Mateus no território capixaba (docs. ns. ...). 

Segue-se que a Serra do Souza será limítrofe, no máximo até o para- 
Sàniente partindo do Rio Doce e fazendo abstração 

pode alguém eleger o divisor das águas dos Rios Doce tóricas e cartográficas, 
lelo da Barra Sêca, onde cessa a sua missão de extremação. Se ela termina 

ia- 
e São Mateus para denominá-lo de Aymorés. Foi assim que procedeu o Ser- 

Estado do Espírito Santo. nesse ponto, como querem o S . G . E. e o Estado do Espírito Santo, ou se 
flete para oeste, cono pretende o Sr. Perito-Desempatador, tal evoluçiic> 	iIi 

viço Geográfico do Exército. É isto o que quer o 
O digno peritoDesemPatad0r preferiu não os acompanhar. Recusou-se 

teiramente indiferente à questão de limites, nos têrmos dos documentos his- 
tórioos. 

a atribuir o topônimo Aymorés ao divisor de águas e admitiu que o limite re- 
êsses pontos decisivos, im- 

levante é o de Pôrto Seguro. Realizou, ao atingir 
progresso. A falta de dados mais seguros terá entretanto, distancia- 

portante XV - A Sentença Arbitral de 1914 gicamente o conduziriam às pernus do o técnico das conseqüências a que lô
' 

A sentença arbitral de 1914, repetindo as expressões do Covnio de 
sas que assentou. Essa, certamente, a razão porque foi levado a negar a 

exis- 

da Serra dos Aymorés e a adotar como limite o divisor de ê.guas que a 
tência 1911, aludiu à «Serra do Souza ou dos Aymorés». sentença de 1914 expressamente recusou e que não conduz nem ao Rio Mu 

É princípio consagrado pela doutrina e até pela lei (art. 85, do Código 
Civil) que, nas declarações de vontade, a intenção prepondera sôbre a letra, 

nem à cachoeira de Santa Clara. intruida a causa e esclarecidos pela pesquisa Agora, convenientemente 
principalmente quando esta é obscura. os pontos obscuros, o nobre Perito poderá extrair das premissas que adotou 

A intenção da sentença arbitral não pode ter sido a de considerar o 
divisor de águas entre os Rios Doce e São Mateus como sendo uma única ser- 

tôdas as conseqüências lógicas que elas engendram. 
em sua lealdade à verdade e ao direito que Minas, ho- 

ra, denominada do Souza ou dos Aymorés, porque: 
Foi por confiar 

menageandoo, se empenhou na apuração dos fatos históricos, para ofere- 

como já ficou visto, a conjunção ou pode ser copulativa; 	
" 

cer-lhe oportunamente os resultados alcançados. 
à luz dos documentos agora trazidos para os autos, 

a sentença se reportou ao auto, de 1800, que não meneio- 
Espera, pois, que, 

revejam o Sr. PeritoDesempatad0r e os indicados pelas partes as respostas 
nava a Serra dos Aymorés e só abrangeu a região ao sul do 	' dadas aos quesitos de fls. 
paralelo de Barra Sêca; 
ela recusou expressamente o divisor das águas entre os Rios 

(a) 	Darcy Bessone. Doce e São Mateus como limite; 
ela declarou que a área a oeste da Serra seria mineira, o 
que torna claro que, no espírito dos julgadores a linha divi- 
sória teria direção norte sul; 
ela fixou Santa Clara como ponto terminal da linha, pela 

serra, e o referido divisor não conduz à Santa Clara; 
ela admitiu a linha, pela serra, até o Rio Mucury e o aludi- 
do divortium aquarum não segue no rumo do Rio Mucury; 
ela afirmou a existência de soluções de continuidade na 
serra, mandando preenchê-las po.r linhas retas; 
Souza é topônimo local, inspirado pelo Rio Guandu ou Sou- 
za, que fica ao sul do Rio Doce, não podendo aplicar-se a 
uma Serra que, ultrapassa o Rio Mucury e vem de Ilhéus. 

Estas consideraç6es e outras já formuladas precisam que a serra dos 
Aymorés, que a sentença tinha em vista, era a que se achava representada 
nos mapas, especialmente no elaborado no ano anterior (1913) pela União 
(Inspetoria Federal de Estados) e que trazia a direção norte-sul, vinda da 
Bahia (antigamente Pôrto Seguro) e passava por Santa Clara, no Rio Mucu- 
ry. 

XVI — Conclusão 

Ninguém, - acompanhando do norte para o sul (sentido da penetra- 
ção realizada pelos Ouvidores Tomé Couceiro e José Xavier Machado Montei- 
ro) a série de serras, serranias, picos, morros, serra de montes, pontões, de- 
mos, peneplano ou que outro nome tenha e que vista do mar aparenta ser 
uma serra contínua e passa por Santa Clara no Rio Mucury -, ninguém, 	 - 

cumprindo tal itinerário, apontará como limite um divisor de águas, que, in- 
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