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~lTUTOSOC~TH. 
,Data .J 1 __ 
\ Coà. 4· y 12 cb çj) 16 C[_· 
·~ . . - 

do'Estado de Máto Grosso, e do Dr. Oswaldo Daut Salles do Am~al, listisconsortes a 

tivos no Processo n2 7.154/&J - VI, tendo conc~uido sua pericia, junta aos autos. o 
~ . 

seu Laudo,. e re~1er a Vossa Excia., se digne· arbitrar os seus honorários profissio - 

na~ 

1 

0 

:r:vmo pelo :fato de ser engenh~iro, e não antropólogo, de comum acordo com 

o p~i(fo judicial deixamQs de nos deter n~ visto;ia em aspectos dessa natureza reíe 

f~$rer~:.}.>s silvícolas e Sll;aS antigas localizações, que na maioria das vezes não são 

""VY'.'I" as~, posto que utensilios domésticos, cerâmicas e ossos de Índios, inclusive - 
..•.. 

srunba'iJJ.is e urnas funeraria~, encontrariamos enter~ados até o litoral do B~asil, 

UbatuLa~(SP), Porto Seguro (BA) e Jacarepaguá .(RJ), localidades emrque não mais exis 

Q · J tem silvícolas. 

em 

1 
1 
t 

Nossa pericia restringiu-se em avaliar a gleba expropriada e concluir se e 

xistiam Índios, com posse e loealização permanente, nas terras do autor- adquirida do 

Estado de Mato Gros,so no ano de 1.961, =t= da criação do Parque Nacional do -Xãngu, 

ou se lvent~almente era área de perambulação indígena. ..,.. 

~- 
LAUDO CONCORDAN'IE 

-~ ~Em companhia do perito jµdicial, engenheiro AIR PRAEiílO ALVES, me dirigi 
' 

por :~}:.:.P.a~ao~ lo:al.da,vis~ori~, ~i:uado ~ margem direita do.r~o.Xingu, entre 
e squ .••• lY. ·. ; ~1~~ya-M1ssµ e o r1he1:ao Uavi, ou Morena, no munacapao de Barra do 

Ciarç::i.sti: . . · ·' de Mato Grosso, onde nao Loca.l Lzamo s sobre a gleba de tc1"ras do autor 
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~!t.·,·:-~::~~:~ -ou aldeiamento de silv:foolas que caracterizassem sua presença. 

~f.! ,r:'-· Estiyemos no Posto Dí auarum em companhia do li.der dos fndios KAIABÍ, que 

se í.~ula Capitão MARUE e que nos.informou terem esses índios e os SUYÁ sido trans 

feridos de fora para dentro dos limites do Parque Nacional do Xingu, após o ano 1.961. 
~, . ....,,.. 

// 

..A.; Nossa vistoria confirmou aquela realizada pelo engenheiro Dr. FERRUCIO AR- 

RI, credenciado pelo Estado de Mato Grosso para fazer a medição e demarcação da glebi 

de tarras do autor na ocasião da sua vendà, o.qual no seu memorial descritivo elabora 

do no ano de 1.959 e que se encontra _em processo administrativo do INTER.lAT - Institu 

to de Terras de Mato Grosso deixou dito: que nas terras demarcadas ~reste lote 
•... 

nao 

existem aldeamen~os de indigenas e nem vestígios dos mesmos (folhas 32?)• à época de. 

sua medição e demarcação o acesso ao lote de terras do autor era feito parte por pica . - 
da aberta pelo agrimensor., e no todo . restante por estrada de terra para veículos, do 

ri~gu a~·.Cuiab~; . 

A numeraç~o citada neste laudo corresponde a do processo principal qua ve-. 

na secretaria do Supremo Tribunal Federal, o qual. m~ ifoi dado a examinar por 
~~ 

r&..' ~~ 

um fur,~'\ionário depois de inteiré;i,dO de minha missão. Também no Supremo Tribunal Fede -:- 
J. ' . . 

.ral 1~inei uma ação de desapropriaçã? de t~rras da R:se_rva Indig~~a S~o Marcos, qu~ 

está sendo movida pela FUNAI, atendo-me ao laudo do Dr., WALDERSON·MO'RAES COEUIO, indi . . . - 
cado pelo Juiz Federal desta cidade, por se tratar de terras lo~~~zadas no mes~o mu- 

nicípio da gleba por mim vistoriada e ~om a~ mesmas caracter!stica.s (documentos ane·- 

xos). 

) 
AVALIAÇÃO 

•, I .r 
~~ Na cidade tle Barra do Garças, .em companhia do perito judicial, estive na 

agência do Banco do Brasil, na Colêtoria Estadual, e em firmas corretoras e imobiliá 
. . - 

riJ's, q~jos valores obtidos para terr~s de ·p~rão similar à avaliada são ~quelas que 

se en~~am n~dócume~tos anexados ao·l~udo do Dr. AIR PRAEIRO ALVES. 
r 
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i, .(>°' 
~- '\·t · ~(~.'!!- cAordo com o valÔr atribuido pelo perito judicial à gleba do autor, e ,~ . . 

just~. >.cando o acer-to de minha ~ecisão s~bmet:f. a tratamento o elementode ;alor com 
. l. ~"" 

par~~ unitário (hectare), ou de C~ 2.047,00 (Dois mil quarenta e sete cruzeiros) 

.encontrado a tres (~3). anos atrá:z.pelo perito judicial, Dr.WALDERSON MORAES COELHO, 

de Mato Grosso (doe. anexo). 
~ >-,, 

• 
~nomeado no processo de'qesapropr:iação referido para padrão de terras identico às do 

: f . ./. • • 
autor, em seu.laudo datado de 19 de abril de 1.978,e com o qual concordou o Estado' 

Mediante a aplicação dos Índices de corre9~0 monetária, previs~os na ~i 

n!! 6.423, de 17 de junho-de 1.977, e que permitissem atualizar o valÔr de Cr$ •••••• 
2.047,00 para a data deste laudo recorrí ao Diário Oficial da União, Secção I, de 

27 de fevereiro de 1.981, página 4.163, encontrando os seguintes Índices:~)' - A 

b~:_,f de 1.978, data do laudo do Dr. WALOORSON , o Índice de '25,541; !?) - Março de 
,f.l~ ' 

1~,· datKde meu laudo; o Índice de 82,583. 

·\~ O~tido esses ~dices, para atualizar-se o valor de M 2.047,00/ha, apli . ~ 
quei • ' .• - •• eguinte formula: . . - . 

Valor unitário:. 

Í).· 2.047,00 X 82,583. Cr$ 6.618,67/ha. 

. · 25.541 

ou seja, em nÚmeros redondos: cs 6.618,00 por hectare • 

. Tinha conhecimento que em processos de desapropriação perante as Varas' j . . 
PÚblicas de São Pa~lo, os Juíz~~ de Direito determinam'que periodicamente os peri - . ....,., . . . 
t~~dioiais refaçam seu~ cál..culos, mediante N~.RMAS ~CNICAS DE AVALIAÇÃO, as quais 

permitem sofram os valores uma·variação de até'30% para mais / ou menos. 

' 

. . 
••• 
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,.)_fjh' -> 'll~ ·. :·:· ~1be-se que o de senvcdvdmerrto de determinadas regiões do Estado 
.. ,. ·" . 
s9~?~re as quais às do·municipio de Barra.do Garças, graç~s ao.surto migratório de 

~o~-~do sul do Brasil, acrescido dos efeitos· inflacionários da m~éda, tiveram uma 

valorização de suas terras superior a correção.monetária do cruzeiro. Nas acljacencias 

das +err-as da Reserva Indígena São Marcos, objeto de desapropriação pela F1JNAI,. atu- 
~ . 

almente ~valor~ superior a C1'$ 10.000,00/ha que ultrapassa o preço corrigido de Ci'1J; 

2.047,00/ha, atribuído pelo perito judicial daquela ação, no ano de 1.978, ou seja 

na data de hoje: CJi$ 6.618,47/ha. 

2) ,~ . .. . 
Mu~to.embÔra te~a concordado com o perito judicial, Dr. AIR PRAEIRO ALVES, 

ao adotar o val.Ôr unit~rio de M 6.750,00/ha, aplicável a gleba de terras do autor,. 

nem por isso deixarei de fazer meus cálculos para encontrar o seu valor por hectar, 

a seguinte equação: 

d- Valôr judicial corrigido: M 6.618,oO/ha 
J . . ' 
~! 

' "{ a- Transações imobiliárias (valor médio): Cr$ 7. 750,00/ha 

{~ ~aiôr médio atribuido pelo· Banco do Drasil:M 6.000,_00/ha .rc- Secretaria da Fazenda.de Mato Gro~so: Cr$ 6.500,00/ha 

7.750 + 6.000 + 6.500 + 6~618 " 
= 6.717,00/ha r~ Ir 4 

(Seis mil, setecentos e dezessete cruzeiros por hectare), ou seja, pratica 

mente aquele encontrado pelo perito judicial em seus c~lculos: Cr$ 6.750,00/ha. 

)' Em ~eus cáJculos, considerando c~mo médios os valores referidos nas letras - 

"a!~e 11b11 e como m~imo o valor a que alude a letra "o", resultou uma diferença m~_! 

m,~~ aque~e atribuido pelo perito j~dicial à gleba vistoriada, admissível dentro' 

das NORAAS 'IBCN!CAS DE AVALIAÇÃO, pelo·que não vejo motivos que me permitem discor - 

~ de seu laudo. 

i •· ~ título de ilustração, terras localizadas no oeste do Estado de Paraná, jun t' a Us\:<\.dé ItaipÚ, tem seu valor estimado pelos p;oprietários em Cr$ 600.000,00/a~ 

que~~--:-·~u-~~ 247.000,00/1,a, fazendo ridiculo.9-valor atribuído às terras do E~ 

tado··~to Cr,:,sso (Cr$ ·6. 717;00/ha). 

,i · .. 
4 
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Qual o valÔr por hectare à data da perícia na região das 
\4 terras do autor, tomando-se como elementos comprativos, entre outros, - 

.): 
os valores atribuidos pelo Banco do Brasil para efeitos de financiamen 

tos fundiários e pela Exatoria Estadual de Barra do Garças para efeito' 

da cobrança de Imposto.de transmissã? (sisa)?"Qual o valor atual que os 

peritos atribuem à gleba de terras do autor tendo em vista os citados - 
~ 
L~ elementos compal"ativos? 

RESPOSTA: No título avaliação a assistente técnico, ;i.nclu:indo pes- 

. quisa feita junto ao Banco do Brasii, ~gência de Barra do Garças (Mato. Grosso), e . . 
na Exatoria Estadual dessa cidade, atribue à terra nua o valôr unitário de~••••• 
6.~00/ha. Possuindo a gleba do autor- a área de 9. 758 hectares, por simples ·cálc~ 
lo~t.~,é~oJ o àssi.stente técnico .lhe ~tribue o valÔr de: os 65.544.486,00 (Se~ 
sel.· .~cinco milhões, quinhentos e quarenta é quatro mil quatrocc-.ntos e oitenta e 

Em que ano ~e seu ~possamento administrativo dessa gle 

ba? A Fl!NAI demarcou administrativamente to~a a região brangida pelo 

Parque Nacional do Xingu ? Em que ano ? 

RESFOSTA: O Governo Federal, e posteriormente·.ª, FUNAI, e primeiro' 
a partir da criação do Parque Nacional do Xingu, em 1.961, e a sézunda quando o mes· :: r . . .... - 
mo· foi transformado em área.reservada .'a~s Índios, no ano de 1.968, teve interdlta- Y . 

~~u ingresso den~r~ ~os limites ~o-Parque e proibido o seu acesso à gleba de 

terras de sua propriedade que.ficou encravada dentro dele, mediante o arbitráriQ P.:? 

der de policia exercido pelas aut~rid~es federais. 

"/:: ~~ .(' i;uNAI .º os irmãos Villas Boas, depois de transformado o Parque Nacio- 

n~t_.,,.,ft ~ área reserva~a aos s~lvícolas; atrairam e transferiram Úldios pa 
ra dc&-.\('o de seus limites apossando-se de todas 

tro,f j.ncl1;1sive de terras tituladas pc.J,o Estado de Mato Grosso à part:j.culares como é ,. i _J, . , . . ./J ' 8 
o caso da ·gleba do autor- que as adquiriu no ano, de 1.959.. (J{_ ,,,. •.•..•.. _:. ~ 

1~av ~ . /~:;.vi. ~ h 

••••• ,q;- 

as regiões incluidas no seu pêrime- 
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!~ r.$1~~' v 

'--:.;;f · ·}'\'~,stc1•iormente, apÓs o ano de 1.978 foi confdrmado esse opossamento adminis 

~.~'J:io Governo Federal e pela FUNAI, porque sem desapropri~em ou discrimina 
re~ ~~~~rras incluidas dentro do territrio do Parque Nacional do Xingu, no qual fi 
cou encravada a gleba do autor, contrataram os serviços da firma PLANTEL - AGRIMEN 

~URA E AGRONOMIA_LTDA, que demarcou administrativamente o per~metro do Parque, con 

forme di~posto no Artigo 3~ do Decreto ni 76.'.199/76 (folhas SOO à 504). 

Concordo com a resposta oferecida pelo perito ·judicial. O apossamento admi 

nistrativo da gleba do autor deu-se a partir.'do ano d~ 1.961, ap?s a criação do Par 

que Nacional do X~gu •. 

QUAL O VALÔR DO MEOOADO IMOBILIÁRIO QUE O AUTOR 'IERIA DE PAGAR PARA COMPRAR 

EM MATO GI~OSSO UMA GLEBA m '.rERRA.S ID~NTICO. À ~-- JUDICE ? QUAL o PREÇO MÍNIMO ron 
' . . 

I~J!? PARA TERRAS NUA, COM CA~CTER~TICAS DE ~GETAÇÃO I~NTICA À GLEBA m 'IER - 

RAS M{ill JU~ ATRIBUIDO PELA SECRETARIA_ DA FAZEffI?A DO ESTADO DE MATO GROSSO NA - 

CI(~;J N5! 16/79 E ORDEM DO SERVIÇO N~ 42/00 PA~ COBHANÇA m IMFOSTO DE TRANSMIS 

SÃ~~ D.ASE NESSE PREÇO .QUAL O. VALOR ·DA GLEBA IE '!ERRAS DO AUTOR ? 

~ RESIUSTA: Para co.mp~~ no mercado imobiliário wna gleba ·de terras com a á - 
rea, padrão de terra e características às questioi;ia_das neste processo, o autor teria 

de p~gar no mfuimo M 66.000.000,00 (sessenta ~ seis milhões de cruzeiros). Com re 

ferência as demais perguntas o preço rnÍnimo por hecttare de terra nua semelha11te a 

do autor e fixado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso·é de Cr$ ••••• 

6.500,CX>/ha, sendo o seu valor total em func;ão·pe ·sua área e desse valor unitário - 

de e Cr$ 63.427~000,oo (sessenta e tres milhÕes, quatrocentos e vinte e sete mil: cru- . . 
zeiros-J. 

f· 

QUESITO DA FUNAI 

~ Se o lote de terra adquirido pelo autor. da p~esente ação par compra 

G~,;cc }~~ Grosso_ no ano de 1.959, .e~tá ou não encravado cm terra indígena 

qual.,.o ~-r . ,,.. .Nacdonaf do Xingu ? -~ . 

~- 

ao 
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.e . k"i' ' l-:!-1f'.t- -; }· ~ 
. f·· .. .;r ,J.. 

":'1:,Í\.. :?" ~ssim como o perito judicial, para responder. a pergunta tive de 
• ' 1 •• 1 

ao Es~~:·,~o do Índio. 
~~.1· 

O Artigo 17 da Lei nº 6.001, de 05 de dezembro de 1.973,diz: 

l Reputem-se terras indigenas 
r ' 

1-- As terras ocupadas ou ha~itadas pelos sil~Ícolas, a que se referem' 

os artigos 4g, IV, e 198 da Con.stituição; 
, t 't . 

II - As areas reservadas de que trata o Cap~t-ulo III deste t~tulo; 

III - As terras de dom~io.das comunidades ind~genas ou de silvícolas. 
, 

No artigo 26, ~ paragraf9 único da citada Lei, estão definidas as áreas' 

reservadas que não se confundem com as terras na posse imemorial dos :·1ndios. 

_ b,., (~9 terras do Par-que Nacional do Xingu foi destinada aos : º !ndios como ~- a- ~~, ·Tl ' . 
~?~'~eservad~_nos·Decretos ng 63.082, de o6·de agosto de 1.968.e 68.909, de 13 de' 

J~l.971. 

~ / . •. Tendo o lote ·de terras do autor sido adquirido do Governo do Estado de 

Maio. ~sso, no ano de 1. 959, ante.:S. da c~iação do Parque Nacio~al do Xãngu ~e é de . · 

1.961, as suas terras foram abrangidas.pelo perimetro geodésico descrito no artigo' 

} 1 zg do Decreto 50.455, de 14 de abril de 1.961. · 

Ter.ras adquiridas por particu,lares do E~t~o de Mato Gros'so paaaar-am a. 

localizar-se dentro dos limites do Parque N~cion!31 do Xingu, P.~ª onde.os irmãos 
' 

Villas Doas, fun,cionário~ da FUNAI,. transferiram os índios conforme-eles testemunha . .- 
ram •. ! 

..,,... -v' . . . As transfe!enc;i.as dos indiós· é normal na pôlitica da FUNAI conforme mos- -e: . - . tra a Revista Visao em reportagem à ·respeito (doe. anexos), ao ponto do pr_esidente 
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diz respeito a localização dos Índios fora dos limites do Parque N~ 

dentro·do seu perimetro geodésico o assis - 
• 

concorda integralmente com as conclµsÕeG do perito judicial. 

Os mapas juntados ao processo com o laudo desse perito espelha fielmente a 

localiza(°'ao dos ~aios, antes e depois da cria9ão do Parque Nacional do Xingu. 

QUESITO 00 JUIZ 

1- Em que data perdeu o autor a posse do imÓve~ e em 

que consistia a poss~ eventualmente exerc~da por ele, qaracteriz~ 

do-a com detalhes como tipo de cultura ou exploração, construções, 

benfeitorias, cercas e seus respectivos valores ~t-uais. 

reporta-se à sua resposta.ao quesito n2 2 do autor, e - - ' 
concor~a/com a resposta dada ao que_sito do Juiz pelo perito judicial. 

". Tendo me desempenhado" da bonj,rosa inc~bência.,que me confiaram assino o 

) 1 presente laudo, datilografa.d~ em 08 (oito) folhas rubricadas, acomp~ada de docwnen 

tos esclarecedores. 

CU~/MT, 13 de março de 1.981 

·, 
~~4·6!~ 
'.T\\ln ].E OLIVEIRA~- •.• J 

•.... '~ .. , 
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