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·paulo césar de Oliveira, assistente - técnico 

de JULIÃO ARROYO, nos autos da ação.cível originária nQtg'.68 - J) 
(Processo n2 ll.6~4/83 ~ VI), tendo real~zado a vistoria na 
gleba litigiosa, estudado os documentos dos autos, e se certifi 

cado da ausência de silvícolas, porque não foram encontradas al 

deias ou roças dos mes~ps sobre ela, ainda qae extintas ou aban 

donadas, assim como naff0p~oximi~ades·de sua localização, vem 

apresentar seu LAUDO CO~CORDANTE com o do Perito Judicial, e a 

proveita pará complementá-lo com alguns e.sclarecimentos: 

' • 

1) - LOCALIZAÇÃO DA GLEBA 

~ · a) - A ~leba vistoriada encerra a área de 

9.999 ha. 7.568 m2.r e se situa no Município de Paranatinga, des . 
membrado ·do Município de:Chapada dos Guimarães, entre os . . . 
Tamitataala ou Batovi e Tuatuari, e ·os paralelos 122 e 132 s. 

· ~ ~·- .. na região localizada à margem esquerda 
.ar:~·.'•, '.; ·~ ,.a está equidistB.!lte 74 km ( anexo 1 

rios 

do rio KmlUENE, e da qual 

planttf-r· 



A par'tir de 1 971 f'oi incluida dentro do pe-·· 

r:Cmetro do Parque IndÍgena do Xingu~ em razão de ter sido alte;a 
. - 

.. dó ós _ seus 1imi tes estabelecidos pelo Decreto Nº 50·. 455/61~ que 
' :.~ ' criou o Parque,·· ennre os paralelos 10º a 12º ;3., e quando a ele 

't ,\ , , foi anexada ou incorpora·da uma região iocaJ.izada no Munic~pio da. 
( ,/~4\ l \ . . 
,1 ·'}/ ••. ·r Chapada dos Guimarães, compreendida desde a junção dos rios Ar- 

Cs,. ·, ,·). ·: raias e Ma.nits~-Miss~ até o paralelo 13º S (~ planta anexa 

per:l'metro colorido-~ verde). 

, 
;,• . 

Esclarece .ALV.ARO VILLAS BÔAS, em depoimento 

testemunhal, a respeito das ampliações do per~metro do Parque , 

decorrentes dos limites de~inidos ho Decreto Nº 63.082, de 06 de 
. . 

agosto de l 968, e no Decreto N2 68.909; de 13 de jtüho.de 1971; 

que: "foi ampliado em sua área pela primeira vez para abranger a . . 
lagoa Itavununu; que~ uma lagoa; que a conselho dos inn~os Vil- . . 

· ·las B~as ao Ministro do Interior da ~peca concordou com esta am- 

plicação; e a segunda ampliação se deveu para compensar a ~ea 

perdida do Parque Xingu; em razão da passagem da estrada BR-080 

(folhas 978.do 3~ vol.). 

b) •• Sobre a trans~er~ncia dos grupos in~ge 

nas xinguanos eu chamo a atençã~ para o artigq 3º do Decreto Nº 
68.909/71~ que determinou~ Fundação Nacional do 1ndio (FUNAI) ~ 

que promovesse a atração para o interior do Parque dos Índios 1,2 

cali.zados nas regiões circunvizinhas·. As terras circunvizinhas 

nelas situadas e ocupadas pelos ~ndios; cuja posse e domínio pe- 

los termos desse Decreto deveriam ser devolvidas à União, •..• nao 

foram incluidas B.2 perímetro do Parque; e são aquelas que eram 

~abitadas pelos Índios xinguanos, localizadas na região do Alto 

Xingu ou ~ea do "ULURI"; onde estão as nas~entes dos rios Jato 
b~; Tamitatoala ou Batovi; e Kurizêvq; formadores do rio Xingu, 

· ~~-. ,. . entre os paral~los 13º à 142 stü; e f'oi criado o "PARQUE INDiGE 

JV" ~: t-'!, ~j'NA. MARECHAL R?NDON'' (anexo .Qg. - JIJB.pa) Gf-7 . 
9 
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Além da. área do "ULURI" deveriam ser devolvi. 

das à posse e ao domínio da União; nos termos do citado Decre- 

J. ., /. ~~ 1 \ 
.. , ~ '... ,·. 

II / ·, 
(. [ .• ! t· .,_ :;- 

' , ...• ·- .• ~~ ~ 
1. ,. 

to; as terras localizadas ao norte da BR-080, excluida em l 971 
do perfu.et;o do Parque I!,t~ge~ do Xingu. A União;· porérq.~ nes 

sa região excluída; e para os fins do artigo 198 da Constitui - . . 
ção de 1 969; tem desapropriado am.igave~nte terras situadas 

nas margens direi ta e esquerda do rio Xingu., destinando-as aos 

Índios TXUC.ARRAMÃE (escrituras anexas ao laudo do Perito Judie.!_ 

al). 

2) -·· iNDIGENAS 

! - Ao realizar a pericia, nomes de maio f 
pr9ximo.passaao; eu não encontrei sobre a gleba vistoriada al- . . 
deias ou roças d~ ~ndios~ e nem vestígios antigos ou recentes ., 

/
··~«'! .,.. 
~t '014 ,. ' 

í,J.' ·'- 1'.._ 'f: ;,I 1 \ "'·~ ••• \.i ' r,-- 1 \ , . 1 

' da.presença destes, mesmo nas suas proximidades, e isso 
dos ser:tanistas VILLAS BOAS terem atraído ou levado para 
rio~ do ;arque I~a..!gena do Xingu quase.2.000 Índios;· dos . . 

a:pezar 

o inte - 
·quai~ 

800 pertencem· ~s tribos xinguana~ que habitavam a área do "ULU- 

fil" ;. na regi.ão denonrí.nadá "il ·t'o-Xingu.11• O farque ~: que tem uma 
. 2.. ~ 

~ea de 26.420 km;~ maior que o Estado de Sergipe, o que sig- 

nifica muita terra para poucos Índios. 

Qualquer pessoa, de mediana instrução ou 

conhecimento, sabe que anim~is é p~ssaros silvestres se concen 

tram nas proximidades das nascentes dos rios, isto pela facili 

dade de poderem ao amanhecer e ao anoitecer beber água que ne- 

' 

las se apresenta mais pura: e 1impa. Devido a esse fato, e viveE . . 
do da.caça desses bichos e aves,- os ~ndios :preferem 

/ ~\ suas a1q~eias e habitar as regiões próximas às nascentes 
i · · :rios. J,1· .t-•\. , .. ./ .. Q --r 
1 ,, 1 .. t ; ' ' . . . . ,,. 

construir 

dos 



No entanto,. pretextando proteger os ' Índios · 

.. 
' . . r . 

r ., 
> l ,· • 

1 . '1 , . : ' . . 

de agressões e doenças de aer-í.ngueãz-oe , garimpeiros e desbrava 
dores do sertão~ ·os Vi11as BÔas transferiram ou atrairam. os 
"Índios-xinguanos" para o interior do Parque Ind.1gena do Xingu;· . . . 

esquecendo-se que estavam os afastando da ~ante de suprimento 
~ . 

·;. ' de seus a1imentos (caça); ou seja das nascentes dos rios forma- 
•• •,# dores ·do rio Xingu, 1oca1izaqas entre os paralelos 132 a 14º 

sei, na região do Al to-Xingu ou área do "ULURI., ;. onde também . . . 
:foi criado o "Parque I~d.1geria Marechal Rondon" (:Y!!: mapa - ~ 

~~). 

·~, 

.. 

b - Dentro dos 1im.ites definidos pela União - 
para o Parque Ind.:(gena do Xingu.;- e e omna finalidade de atrair 

os ~rlaios pa.rr o seu interior; º.~rgão de Proteção aos Silv::Çco- 
1as construi ui 4 Postos Ind:{genàs,' denominados: ·Leonardo Villas . . 
BÔas; Diauarum~ Jarina e Kretire. 

' 

Referindo-se à essas transferências, em de 
poimento judiciaJ., ORLANJX) VILLAS BOAS informou ·cili :folhas 970 

do 3º vo1.): "quando l 961; o 1imi te do Parque ao SUl era a --- 
:foz do rio ltu.rizevo; como" os KÁLAP,ÁI,OS se encontravam fora des- . . . ' . . . . 
ses limites, na margem esquerda do rio Sete de Setembro, o dep~ 
ente conseguiu por volta de 1.966 a l 967 lev~-los para dentro 

dos, 1imites do Pa~~ue~ por~m~ ~a vezes alguns fugiam e continu- , . 
. am até agora fugind~ para visitar a terra dos antepassados". 

. . ..• \r , . ' "',· '.- ,-:,_' :\ . . . 
' . 

Este assistente-técnico; ao contrário da ver 
são desse sertanista~ entende que essas :fugas dos ~ndios de den 
tro do Parque àe deve ao ~ato deles terem sido afastados daque- . 

v ) 1a regi.ão das nascentes dos rios formad~res do rio ·Xíngu, deno- 
: : · ~ minada de Al to-Xingu ou área do "UL1ffiI", onde os ":(ndios xin~ 

... ,. · .r,"'l · nos" habitavam. e caçavam, e não como afirma Orlando Villas .Bôas 
· f ; ".·, para visitar terras .9-e antepaà.sados; questão de somenos impor - 

Qo. /~ ~ 

• ~ 
. .. """""" '· 



tância para os ~ndios~ e conforme fui por estes informado:. 

CLÁUDIO VILLAS BôAs;· - tamb~m em depoimento 
judicial, _sobre essas tra~:f'~rências de. Índios informou · (vêr 

.:, folhas .971 do 32 vol.): "mesmo depois que os :Çnd!genas foram 
I 

\ 1 1 
transferidos para ~entro dos limites do Parque de acordo . . : . . . 
o Decreto de 1 961, eles continuam frequentando a região 

com 
entre 

····- 

o rio Sete de Setembro" e o Tanguru; e~. l 954 a 1 959 os ~ndios~ 
.continuavam a habitar a regi.to;. at~ mais tarde; por influência· 
dos irmãos Villas BÔas os i.ndÍgenas :foram para dentro dos limi 

tes do ParqW3 na forma do Decreto". 

.... e - A assistente-técnica da FUNAI; e 
., 

tambem 

... - 
sua :f'unciio~a~ etnohistoriadora SONIA ~ .ALMEIDA ,DEMARQUEI' ( 

• ! 

ex MARCATO), em laudo que apresentou no processo de Oscar Paul 

,., 

. ,,. 

Landmaml.~ a respei tô dae- transferências dos "Índios xinguanos" ,~ 
habi tan:t:s da ~ea do "ULURr' ~ para o Parque In~gena ·do Xingu; 
·esclarece (anexo 03) • 

. ... 

. ~ 

"Ma.is ? preqiso dizer qú.e;. j~ desde a vigên 
cia do primeiro Decreto N2 50.455 (14 de a 
bril de 1 · 961); os Índios Al to-Xinguanos 
que vi viam na porção sul em suas ~reas .r:an 
c es 'Urais~ :foram atra~dos para :fientro dope- 
.rím.etro do Parque recém-criado. . . 

.•. 

r: 
Dissemos que,· porque o limite sul do Decre- . . 
to N2 50.455, de 1 961, não incluia terras 
sabida.mente ind;genas dos Kuikuro, Kalapa - 
10, Aipatse e outros; os irmãos·Villas Bôas 
tiveram~ atrair esses Índios yara junto 

o 
i 
1 
1 

•.••.... ~·\· 
. . 

do Posto Leonardo, bem mais ao norte, ,_,_.. - --- - 
que provou infrutif ero e inefica~a-. 

. --!;--·-, 
,lliiliMI. 
'~ 

.r . 
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que1es in~genas continuam. a frequentar as 
paragens "abandonadas" em busca de seus lu 

gares sagrados e d~s alimentos básicos à . : . 
sua sobrevivência, como os o~os de. tracaj~ 
e os frutos do piq~z~iro". 

Essas a:f'ir.m.ações daquela assistente -técnica 

da FUNAI, confirmam a :f',.,.e;a .. dos ~ndios de dentro dos limites do 

l• 
Parque,· inclusive a trans:f'er~ncia para ela dos Índios KAL.A.PÁLo·; 
e a que tamb~m se re:f'ere ·ORLANDO VILLAS BÔAS ~- no trecho de seu 

. . 
depoimento transcr:i. to neste laudo,· bem como. o .meu entendãmerrbo ; 
na quaJ.idadé de assistente-t~cnico do autor;- no sentido de que: 

os :Çnd.ios xinguanos :fogem do Parque :para a ~ea do "OLURI" ~ on 
de habitavam tradicionalmente e se supriam de caça necessária à 

-, , 

sua al~entação~~ ~e!:\ essa locaJ.izada junto às nascentes 
rios Jatob~; Batovi ou TamitatoaJ.a e·Kurizêvu;: fon::..adores 

rio Xin~;' entre os paralelos 13º ; 14º ~ e onde foi criado 
Parque Ind!!Sena Marechal Rondon (321an:t8. - anexo ~). 

dos 
do 
o 

I' f O POSTO INDiGENA LEONARDO (VILU...S EÔAS); - - " a 
que se re:f'ere a Drª SON!.A · DE ~IDA DEMARQ'ÇJET no trecho que . . 

transcrevi; foi cons~do pelo S.P.I. - SERVIÇO 1E PROTEÇÃO 

AOS 1NDIOS para atrair ·os ~ndios xãriguanoa, e está situado âUE 

to à margem esquerda do rio· KULUENE, entre os paralelos 12 Q e . . ... 
122 30•; na regi.ão que' ':f'oi anexada ao per:fmetro do ?arque In~- 
gena d~ Xingu.;·. peJ.o ~c;~to Nº 63. 082/68 •. 

Os irmãos Villas B?ªª; repita-se; para essa 
.• região transferiram ou atrairam as tribos dos Índios zãnguanos , 
· ·~ que se ref e:riram. os etn~lôgos m VON DEN ST.::.'.1.1~1 .2 MAYER em 

·~uas viagens cientÍ:f'icas à região do A1 to-Xingu, e ~...e habita - 
~ a regi.ão do A1t0:.Xingu ou área do "ULlillI" junto ~cen - 

1 . -íº-r. 



.•. _ -- .. ' 
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tes ou cabeceiras dos rios Jat~bá~ Batovi ou Tamitatoala e Kurl· 
zêvu (onde foi criado o Parque IndÍgena Marechal Rondon); agru 

pando-os depois dessa trânsf~rência nas proximidades do Posto 

Ind.Íe;:E:na Leonardo Vil1~s Bôas~ localizado dentro dos 1i:inites do 

,(. i Parque IndÍgena do Xingu. (planta anexa ao laudo) • 
!~ . 

·. 

d - O Dr. AIR PRAIERO ALVES;' perito judiei- - . 
aJ., em seu J.audo ado'tado pe~o SUPREMO TRIBUNAL FEDER.AI,, na. 
ação c;ve1 origi.tcÍria n~ 27a;· fez as seguintes considerações s.,2 

. ~ 
bre a área do 11ULURr' e onde habitavam as tribos dos Índios 

xinguanos: 

· "Inexp1icav-e1mente;· as terras do ambiente e 

cológico dos silvícolas;· sócio-cultural; on . . . 
de eles tinham seu habitat etno-historica - 

mente con~tit~ao;· e que abrangi.a a região 

• 

. . 
do ilto-Xingu~. ou ~ea do 'm.uri;· nas cabe - 

ceiras dos rios formadores do Rio Xingu, 11:º 

Munic;pio de Chapada dos Guimarães;· foram 

·exclti!das dos limites definidos em 1 961 ~ . 
~ ocasião da criação do Parque Nacional do ... 
Xingu. ~oi nessa região que STEINEN . e 

~ f .f : ., tl. 1 •\ 

, 
' ' 

MA.Ym, em suas viagens de estudos no século 
pass~do;·.1ocal.i~aram. 39 aldeias;' num total 

de· 3.000 :Çncli_os~ ·constituídas por grupos 

~tri:i.cos de procedência e l~nguas diferen- 

.\ . ~. • 

tes. Os formadores do rio Xingu.;· como eu já 
ddisse, tem seus cursos d1~gua no Município . : 
da Chapada dos Gniroarães,~ e são eles: Rios 

Ronu.ro;~ Von Steinen;· Jatob~; .• Ba:tovi;· Tuat~ 

~ 
, 

.. 
ri. e Kurizêvo • 

Os Villaa EÕas no citado livro ux~·n os 
/. . 

~ -,. 

L illli·1~:w""· '! .,.... 
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· ~ndios~ seus mi tos"~. 5!\ edição (anexo n2 5). i 

dizem: "Em 1 946, ano de nossa chegada aos 

formadores do Xingu, os seus povoadores in- 

• 

, . . . , 
d;ge.na~ eram, nas suas pr~ticas e constumes 

, 
os mesmos encontrados pelo etnologo Von 

St~inen, e id~ntica era a distribuição das 

' al.deias na região, como também o mesmo in 
tercâmbio e relações entre eles". Cc,nforme . 
concl~da. leitura desse livro/ 
aldeias e a população ina1gena 
das viagens de Von Steinen para 
zira.m sensivelmente". 

, 
o numero de 
da 

, 
epoca 

, 
c~, se redu 

Confirmo que atualmente essa população, em . ' 

virtude de doenças e massacres;· reduziu-se para 800 {ndios;, dis . ' . 
trib~dos em 11 aldeias constit~das pelas tribos dos~ Índios 

· xinguanos: x:a:m.a.1ura e· Aweti (Tupi); Kalapalo;. Kuikuro;. Na.faquá- 
e Ma.tip~ (Karib); Yaualapiti;· Waur~ e Mei~co (Aruak); Trumai 
(f~lia isolada); e; os ~ndios Txicão (supos~am.e~te Karib). 

Por outro lado;· o Índice de natalidade dos 
Índios é excessiva.mente baãxo ,' conforme se pode verificar dos 
dados fornecidos pela FUNAI·(anexo 04 ). - 1 ·, 

Essas conclusões dollauda do Dr. AIR PRAIERO . --- ---=~~ 
ALVES coincidem com o meu entendimento sobre a localização do 
habitat tradicional dos Índios xinguanos, conhecido como área 

do "ULURI'', na região das cabeceiras ou nascentes dos rios -Jat~ 
b~; Batovi ou Tamitatoala e. Kurizêvu;- :formadores do rio . . 
entre os para1eJ.os 132 e 142;· e onde foi criado o Posto 

• ~ Marechal Roi:idon. G)· Q / k . .• --, . .,,.., . ·.~, .· 

Xingu., 
, 

i:nd1~- 



e - O mapa que foi desenhado pela FUNAI (ane - - 
.!2 05)., e também assinado pelos Villas Bôas, na ocasião do le- 

vantamento fundiário do Parque Nacional do Xingu, atual Parque 

IndÍgena do Xingu, isto é, em 2 de março de 1 977, embora assi 

nale as aldeias e áreas de i:n:fluência desses Índios xinguanos, 

entre os para1elos 122 e 13º, reflete uma ocupação recente de 

tais Índios, isto é, depois de sua transferência da área do 

"ULURI" para as proximidades do Posto Ind{gena Leonarc!.2 Villas 

Bôas, o que, aJ.iás, é confirmado em trecho do laudo da assiste_!! 

te-técnica da FUNAI, e etnohistoriadora Dr!l SONIA DE ALMEIDA DE - - 
MARQUET7 o qua1 já transcrevi neste meu laudo. 

En. outro mapa da FUNAI, desenhado no ano 

l 975, e que se encontra nos autos (fo1has 1.092 do 32 vol.) 

de 

' 
na região entre os para1e1os 122 e 132, onde também se situa a 

gleba do autor, está locado apenas o "Posto Indígena Leonardo 

Villas Bôas11, à margem esquerda do Rio Kuluene, o qual foi cons 

truído exatamente para atrair os Índios xinguanos para dentro 

dos limites do Parque Ind.Ígena do Xingu, não estando assinalado 

nesse mapa nenhum aldeiamento indÍgena. 

f - O General ISMARTH DE ARA~JO OLIVEIRA - - ,.;.;;...;;..._._ ' 
Presidente da FUNAI, em depoimento prestado perante a Justiça 

Federal, sobre a localização de Índios nessa região abrangida 

pelo ~ereto Nº 68.909/71 a.firmou: 11que a área 1este do Par - 

que era de perambulação dos Índios bem como a área sul, não ha 

vendo nestas duas áreas aldeiamentos f'ixos de Índios" (anexo 

.Q§,). 

A anexação da região su1 ao perímetro do Pa,! 

que IndÍgena do Xingu, :pelo Decreto N2 68.909, de 13 de julho 

de 1 971, teve como fundamento :principal uma compensação pela 

exclusão do mesmo da área localizada ao norte da Rodovia·BR-080 

(anexo 9.1).c;}Q /~ -,. 



Aquele depoimento do General ISMA.RTH, conf'iE 

mou-ae por ocasião de minha vistoria em maio próximo passado , 

porque não constatei na gleba em li tigio vestígios de ~-~upa 

ção pelos Índios, nem mesmo aldeias ou roças abandonadas, que 

pudessem caracterizar atual ou anterior habitação pelos indÍge- 

nas. 

Também.nas proximidades dessa gleba não cons 

tatei nem roças e nem aldeiamentos de Índios, e acrescento que 

a situação perdura a mesma desde o ano de 1 960, quando o autor 

comprou-a do Estado de Mato Grosso, pois naquela ocasião o en - 
genheiro agrimensor, Dr. JULIO ~ COSTA MARQUES, credenciado 

designado por esse Estado para medir e demarcar a gleba, 

e . , 
Ja 

consignara no seu Memorial Descritivo: "Não foi encontrado ind:Í 

gena" (anexo 08). 

15 ·- AJ.ém dos "Índios xingu.anos" habitantes 

da área do "ULURI", :foram atraídos ou levados para o interior 

do Parque Indígena do Xingu, outros Índios considerados intruzi 

vos ou marginais à área do U1uri (localizada na região do Alto 

Xingu), e pertencentes aos seguintes grupos índÍgenas: "KayabÍ'l 

"SUiá" , 11 Txuc arramãe 11 , 11 Juruna" e Krenhac arôre" • 

.ALV .ARO VILLAS BÔAS, delegado da FUNAI nos 

Estados de são Paulo e do Paraná, em seu depoimento judicial , 

informa: "com a criação do Parque Xingu. foram atraídos pelos ir 

mãos Villas Bôas para dentro do perímetro do Parque os ind:Íge 

nas Txicão que estavam no rio Jatobá, a:fluente do rio Ronuro ; 

os indígenas Krenhacarôre foram atraídos por ordem da FUNAI pa 

ra o Parque, pois residiam às margens do rio Peixoto de Azeve - 

do, afluente do rio Teles Pires que :forma o rio Tapajós; os Kre 

nhacarôre tiveram que ser atraídos porque uma estrada Cuiabá 

Santarém cortou o território deles; os indígenas Kaia~ 

~. 
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vam no rio Tapajós e foram também atraídos ou melhor vieram es 

pontaneamente para o Parque; uma parte dos indígenas Suyá, co - 

nhecidos como beiço de pau, foram atraídos para o Parque ( fo- 

lhas 978 do 3º vo1.). 

O antropólogo americano STEPHAN SCHARTZMANN, 

que recentemente efetuou pesquisas no Parque Indígena do Xingu, 
em entrevista ao "Jornal de Brasília", em 28 de agosto de 1983, 

diz que os :Cndios Suyá, Txucarramãe, Krenhacarôre, Kayab:C e Ju 

runa, foram atra.!dos para o Parque com três promessas bási 

cas: terras seguras, assistência médica e abastecimento de bens 

industriais (anexo _92). 

3) - .AFERIÇÃO :00 VALOR 

Para avaliar a gleba de terras do au 

tor, utilizei-me da pesquisa de preços de terras de mata e pa 

dr.ão idêntico, tendo obtido os seguintes elementos comparati 

vos: 

Eli.A.TER •••••••••••••••••••••••••••••••• Cz$ 2.800,00/ha. 

CARTÓRIO DE NOTAS •••••••••••••••••••• Cz$ 2.800,00/,ha. 

SERTAGRO ••••••••••••••••••••••••••••• Cz$ 2.250,00/ha. 

OFERTA (1) ••••••••••••••••••••••••••• Cz$ 2.500,00/ha. 

OFERTA (2) ••••••••••••••••••••••••••• Cz$ 2.750,00/ha. 

TOTAL ••••••••••••••••••• Cz$13.100,00/ha. 

MtDIA ARITMÉTICA: Cz$ 13.100,00 = 
5 

Cz$ 2.620,00/ha. cz;o-,. 
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Tendo a gleba do autor a área de 9.999 ha. , 

7.568 m2, e sendo de Cz$ 2.620,00 o valor do hectare, resulta: 

2 9.999 ha. 7.568 m x Cz$ 2.620,00 = Cz$ 26.199.)62,81 

VALOR DA GLEBA 

CzS e6.199.362,81 

(Vinte e Seis Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Trezentos e 

Sessenta e Dois Cruzados e Oitenta e Hum Centavos). 

Dando por encerrado o meu laudo, fiz datil~ 

grafá-lo em 12 folhas, que vão por mim rubricadas e a Última as 

sinada. 

Cuiabá, 12 de outubro de 1. 986 
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