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Esclarecimento necessário: 

Nosso trabalho, em virtude da falta de recursos para vi 
agens e estadia, foi calcado principalmente em informações docu 
mentais contidas nos autos, em arquivo do Instituto de Terras de 
Mato Grosso-INTERMAT, do arquivo do Dr. Jurandir Brito da Silva e 
no livro de Orlando e Cláudio Villas Boas 11Xingu os !ndios, seus 
Mitos" 4! edição - Zahar Editores. 

Breve histórico da Reserva do Xingu: 

Criado pelo Dec. ne 50.455 de 14 de abril de 1.961, do 
Governo Federal, com a denominação de Parque Nacional do Xingu 
com uma área inicial de 22.000 Km2, o Parque Indígena do Xingu 
foi destinado à reserva florestal e ao estudo das riquezas natu - 
ra·is brasileiras. 

Sete anos depois, pelo Decreto 63.082 de 06 de agosto 
de 1.968, o Governo Federal alterou os limites da reserva e tran~ 
formou-a em "área excluvivamente reservada aos silvícolas". 

Como no Dec. 50.455, também neste (Dec. 63.082),o govc~ 
no Federal autorizou a Fundação Nacional do tndio11 a entrar em en 
tendimentos com o Estado de Mato Grosso, com as Prefeituras lo - 
cais e com os legítimos proprietári~s, se eventualmente existirem, 
para o fim especial da obtenção de doações, bem como a efetuar as 
desapropriaç~ indispensá~eis ao cumprimento deste Decreto" • ( c6- 
pia anexo)_/t' ~ tv ~ '(li- J- 



Em 13 de julho de 1.971, através do Decreto 68.909, era 
novamente alterados os limites do Parque Indígena do Xingu. 

Com as alterações de limites de 1.968 e 1.971, o Parque 
Indígena do Xingu passou de uma área de 22.000KM2 para 30.000 I<M2 
e seu limite ao sul passou do paralelo 12~ para 12~30'- Decreto 1 

63.082/68 e, em 1.971 do paralelo l2230'para o paralelo 13~ - D~ 
ereto 68.909/71. 

Toda a documentação consultada nos dá conta de que as' 
terras do Autor ficaram fora dos limites do Parque Indígena do 
Xingu, tanto em sua criação em l.961, quanto em sua primeira am - 

pliação em 1.968. 
Sàmente com o Decreto 68.909/71, a Gleba em litígio foi 

atingida pelos limites do Parque, veja planta anexa com os limi - 
tes do Parque em 1.961, 1.968 e 1.971 e a posição da Gleba do A~ 

tor. 
Não obstante esta constatação, o Presidente da FUNAI 

Ismarth de Araujo Oliveira, informava o Sr. Ministro do Interior, 
no Ofício n2 270/PRES de 10.05.76, que o motivo que levou a FUNAI 
e o Governo Federal a ampliar,ao sul, os limites do Parque IndÍ<:@ 
na do Xingu foi o fato de a BR-080 ter cortado a área do Parque. 

Ainda no mesmo Ofício o Presidente da FUNAI afinnava 
textualmente, ºIsto porque as terras que.compõe a área do Parque' 
com exclusão da faixa anexada ao sul pelo Decreto de 1.971,sempre 
foram Habitat Imemorial Indígena e, portanto, sob a proteçã~ -- 

constitucional seguinte": (anexo n2 2 ) 
Diante de tais fatos parece-nos que a função principal' 

do perito, nesta ação cível originária, é a determinação do justo 
valor do objeto ern litígio. 

Assim sendo, passaremos à pesquisa de mercado do valor' 
de imóveis rurais em Mato Grosso, uma vêz que a avaliação analíti 
ca, através de Tabelas fornecidas por órgãos ligado~ ao setor, já 

foi efetuada pelo perito judicial Dr. Ainabil Machado Lobo. 
Para que a justiça disponha de um tenno de comparação 1 

entre o valor encontrado pelo perito judicial, para a Gleba em li 
tígio, e o mercado imobiliário, estamos anexando fotocópias de 
jornais onde se vê anúncios de terrenos disponíveis a venda, com 
os respectivos preços.~A./' 



Desses recortes de jornais, elaboramos a Tabela abaixo, 

em que consta as distâncias da séde do município onde se localiza 
os imóveis disponíveis a venda, à capital de Mato Grosso. 

Observamos que nos valores dos imóveis postos a venda. 
com certeza está embutida a comissão da Imobiliária encarregada• 
do negócio. 

MUNIC:tPIO DISTANCIA OE CUIAB~ EM 1<M CZ$ 
P/HECTARE 

Aripuanã 
S.José Rio Claro 
Chap.Guirnarães 
Barra do Garças 
Cáceres 
Nobres 
Rosário Oeste 

F6z do Rio suyá 
Missú 

Aripuanã 

1.200,00 

l.250,00 
1.224,00 

2.083,00 

1.300,00 

1.666,00 

1.250,00 

500,00 

l.196 
311 - totalmente asfaltado 
61 • •• •• 

494 - 80% de asfalto 
244 - totalmente asfaltado 

133 - " " 

115 - " " 

650 - apenas 61 I<m de asfalto 

1.196 

OBS: - 
12 - 1 alqueire~ 2.4 hectare 

22 - A Gleba do Autor localiza-se em região totalmente inóspita,a 
650 l<m da capital, an linha reta, por rodovia deve atingir• 
em torno de 800 Km, dos quais aproximadamente 740 Km sem ªA 
falto, considerando o encaminhamento mais próximo por Chapa 
da dos Guimarães. 

Além disso, os preços da Tabela acima são do vendedor:, 
na hora da negociação direta, esses valores deverão cair mui 
to, ainda mais se o pagamento for a vista. 

Terrenos como o de Chapada dos Guimarães, área reconhe 
cida pela EMBRATUR como de grande potencial turístico, a 61 
l(m da capital, está sendo oferecido a Cz$ 1.224,00 por hect~ 
re. Na hora do confronto entre comprador e vendedor esse pr~I./ 



ço deverá cair. (anexo n2 ). 

Finalmente, dando por encerrado este laudo, queremos a- 
presentar nossos agradecimentos ao Dr. Jurandir Brito da 
Silva, que gentilmente colocou a nossa disposição todo o 
seu vasto arquivo, s~J'qual nosso trabalho se tornaria 
muito mais difÍcil.<A/- 
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