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EXCELENT1SSIMO SENHOR 
DR J~tz FEDERAL DA 1': VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

1· JYÀ~ 
.i.3 a o. f{; 

JURANDIR BRITO DA SILVA, designado Perito, nos Autos de._ 
ção de Desaprop1~iação Indireta N9 10. 535/83 em que são requerentes a Pa - 

zen.da Xavantina S/A, Fazenda Estrela D'Oeste S/A e Fazenda Capim Bran- 

co S/A e requeridas a União Federal e a Fundação Nacional do Índio - FU- 

NAI., apresenta a seguir o seu LAUDO PERICIAL: / 

1 
i 
i -~ 
' i 

I - HISTÓRICO DO$ AUTOS --------- -~- ---~ 

Fazenda Xavantina S/A, Fazenda Estrela D'Oeste S/A e Fazen 

da Capim Branco S/A, com sede em Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, 

eram proprietárias de uma área de terras rurais de 109.922.1719 ha (Cen 

to e Nove Mil Novecentos e Vinte e Dois Hectares, Dezessete Ares e Dezena 

ve Centiares)~ ~ue estava assim distribuída entre as três errpresas: 

• 

.Fa~enda Xavantina S/A 

.fazenda Estrela D'Oeste S/A 
11' r • ; 

oFdzend.a Cap~m Branco S/A • 

49. 990, 7789 na 
26.520,7208 ha 

33. 47,0, 6722 ha 

Estâs ~eas de terraô estão loca7.i2ad.as no atual Municí.pio .. 
\ 

~ 
~ -, e· 322-7017 
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XaVantina, Estado de Mato Grosso. 

Em 21 de dezembro de 1 979, o Governo Federal, através 

1 
f: 

:i 
' ' do 

84033?, transformou parte dessa área, ou seja, 0 

dezenove 

montante de ,;.~to N9 
• 

0 00 ha. (oitenta e nove mil quatrocentos e 
JZ·7 ,z., ~.... - . nd -e . ~-Ãe da Uniao, caracter~za o-a como Reserva Ind~gena f.., .•... ;prl- CQi-'..U, 
~ a a,dministJ.'ação da Fundação Nacional do índio - FUNAI. 

Em 15/12/1980, as proprietá~ias acima qualificadas, consi 

à&J'.-z,uJ.o-se usu.rpadas em seus bens, propuseram no âmbito do Supremo Tr,ibu 

r..:z.l Federal, uma Ação Civil Originária ou AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRE 

'!/., ou ainda a Indenização contra a União Federal e a Fundação Nacional 

do 1,ulio - FUNAI, visando receber Indenização de todos os prejutzos e da 

r.os causados pela Decreto N9 84.337 de 21/12/1979. 

hectares), em 

Parabubure , 

Posteriormente, em 23/04/1982 as Autoras e a FUNAI promo- 
:;ci•,nn uma transação parcial nos Autos, através da qual a FUNAI indenizou 

às Autoras o valor das benfeitorias nos montantes de CR$ 141,377.400 

(Cento e Quarenta e Um Milhões, Tre zenboe e Setenta e Sete Mil e Quatro 

centos Cruzeiros) e CR$ 16.800.656,79 (Dezesseis Milhões, Oitocentos Mil 

Seiscentos e Cincoenta e Seis Cruzeiros e Setenta e Nove Centavos)., de 

tal sorte que restou, na presente Ação, o pedido de indenização da terra, 

acrescidas da correção monetária, juros compensatórios e moratórias, hono 

rários de advogados e custas e despesas judiciais. 

Após o trâmite legal do Processo e face ao despacho sanea - 

dor proferido pelo MM. Juiz Federal da 1~ Vara da Seção Judiciária do Es 

do de Mato Grosso, as partes formula.Y'am os Quesitos a serem r>espondido8--p~ 
lo Perito e Assistentes. 

Dentre esses quesitos formulados pelas partes, alguns refe 

rem-se ao montante da área das Autoras atingido pelo Decreto N9 840337 de 

21/12/?9; outros quesitos indagam sobre a ocupação das terras e as benfe:!:_ 

torias e melhoramentos introduzidos nas propriedades, pejas Autoras; 

tiros quesitos., ainda, indagam se as terras das Autoras foram habitat de 

tribos indigenas ou de nações de silvicolas, desde tempos imemoriais. Há, 
ainda, indagafÕei sobre e e terras do Val~ do Rio Couto Ma,ga'lhães foram u- 

ou- 

euxrpadae '1manu mi'.1 .. ita:re-- pel.oe brancoe , aos -í.ndios; outros quesitos inda - 

qam se firi biea éM quéstão existem vestí.gios áe antigas 

.Y"'ifJwt,Umi'i!rtã~, 1iJ fi/.i.fJitbr;& DODl'iil a dc~'1ão de ueloree; 
' . 

. \ 
1 ' ' 1 
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Paras~ obter um conhecimento seguro sobre o imóvel, oqjeto 

da ~J11esent~ Ação:, f~i feito um eetudo aprofundado das suas eondiçoee 
' 1 1 ; ' 

gráf4~as. ~esse est:'yldo resultou as seguintes considerações: 

a ãr1a atingida pela Reserva Indtg?na e sobre a quaü 

se basearão todas as respostas às indagações apresenta 
' - 

das, foi identificada através da leitura e exame dos 

geo- 

1 1 

39.991,5899 ha da Fazenda Xavantina S/A. 

26.520,?101 ha da Fazenda Estrela D'OEste S/A 

22.906,?000 ha da Fazenda Capim Branco S/A 

perfazendo um total geral a ser indenizado de 

89.419,00 ha (Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Deze 

nove Hectares). 

Autos e estão assim distribuidas: 

.I' 
l' 

·, 
~ 
,, 
.: 
1 
!J. 

- pelo estudo de foto-interpretação e foto-aná.Zise, dos 

mosaicos aerofotograrnétricos apresentados e relativo 
.:.--,\, 

ao vôo de maio de (1 965~ na escala de 1. 40. 000, consta 
. \..........___ ---· - - ---- .. ----. - 
tau-se que a vegetação da área é eonstit;uida, na sua 

essência, de matas de furnas ou galerias (com predomi_ 

nância de ipê., jatobá, angico, cedro , etc) e cerrado, 

com caractertsticas predominantemente de climas quen 

tese úmidos, podendo suas subdivisões fisionômicas 

serem assim discriminadas:(anexos 1? e 18). 
'!' ,. 

', 
' 

f.ER!J.fi2.ÃO: f: uma formação biológica de vegetação, 

savana arbórea, de relativa altura com 

tipo 
~ 
arvo 

res densamente dispostas, onde frequenteme!!:_ 

te se intercalam palmeiras - com pr?dominâ.n 

eia de babaçú. 

E uma formação semelhante à anterior (cer~ 
• 

radã.o), eonstitu{do pelo grupo das savanas 

arbór~as, com pequena~ e ·médias árvores, de 

formação Z!nhosa, entrelaçada.s por palmei 

ras anéi.s, e que junto com as gramí.neas, em - tufd~·s constituem a fisionomia c'aracteristi- 
'~ . 

:-,:. 
\ 

Jardim Culabá . _j \\Fone: 322-7017 - eu r a b â _ Mato Gro'siio 
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cada região. 

FLORE:STA DE GALERIA: Ou mata de furnas, é uma for>mação , cone 

titutda de florestas origirzá:t,ias cujas 

espécies arbóreas com folhas de tamanho 

médio, apresentam árvores reiativamente 

altas e eretas entwneadas de troncos 

grossos e linhas de palmeiras. Nessas ma 

tas se- encontrGm entre outros, a aroei 
ra, o ipê, o jatobá, o angico preto, o an 

gico branco, cedro,etc. 

- CLIMA: a área em questão está localizada dentro da faixa climi 

tica '~W11 da classificação de K8eppen e apresen-t;a duas 

estações quentes, bem definidas quanto ao regime pluviq_ 

métrico. 

i 
i 

- LOCALIZAºÃO: Os imóveis constitutivos das três Fazendas exprg___ 
priadas situam-se junto às cabeceiras do Rio Cou 

to Magalhã.es, cêrca de 80 Km a noroeste da sede 

do rm,nicipio de Nova Xavantina, no Estado de Mato 

Grosso. 

- VIAS DE ACESSO: O acesso às Fazendas se faz, partindo-se da 

cidade de Barra do Garças, pela BR-l58, numa 

distância de 150 Km até a localidade de N. Xa 

vantina; da{, por wna estrada estadual, per 

corre-se a distância de 81 Km até a localida- 

de de Placa da Nativa, prosseguindo por mate 
54 Km atinge-se a antiga sede da Fazenda Xavan 

tina; 

- HIDROGRAFIA: O sistema hid.:t>ográfico das Fazendas é bom, sendo ___ ......._ _ 
foY'171ado principalmente pelas diversas cab~cei 

ras do Rio Couto de Magalhãe; e peZo próprio ri.o 

Couto de Magalhães e seus afluentes, onde se des 

tacam: 

. , 

R,a D,./c.,,idas d, Matos, 
l 1 
1. 
i 
1 

• 
o Ribeirão Piranhas, o Pedra-Preta, o Córrego 

Aldei~ e outros." 

~ 
\ 
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Após análise cuidadosa do Processo referente à Ação de Desapropria 
ção Indireta N9 10.535/83 e dos Quesitos formulados pelas Rés, 

Fundação Nacional do Ínq,io - FUNAI e União Federal, e pelas Auto 

ras; e ainda após a leitura atenta do texto do Decreto N9 84.337/ ,· i 79, de 21/12/1 9?9, que criou a Reserva Ind{gena Xavante de Parabu- 

bure, atingindo terras das Autoras; tendo em vista, ainda, a a-náli 

se documental procedida pelo subscritor deste Laudo Pericial, em 

documentos das Autoras e da Fundação Naciona.l do 1ndio - FVNAI; e 

após pesquisa 1~n Zoco1j na área da atual Reserva Ind{gena Xavan 

te de Parabubu:re, e das entrevistas mantidas com os Administrado 

res das Autoras, com {ndios Xavante e com funoioná:Pios da FUNAI, de 

inicio o subscritor passa apresentar uma introdução histórica, na 

qual são analisados os seguintes aspectos fundamentais: 

!: 
1 
1 

I' 
1 

1) - Iniciamos a análise histórica dos indios Xavante, pelo Rela 

tório do Sr Hélio Rocha Santos, Assessor da FUNAI, (anexo n9 

01) do Processo FUNAI N9 3.816/81, que se baseou nos Estudos 

Técnicos dos Antropôlogos Prof. Alceu Cotia e pro:/: Maria Ara 

cy Lopes da Silva, sobre os {ndios Xavante e a Reserva do 

Couto Magalhã.es, a fim de justificar pedido de ampliação dos 

limites daquela Reserva. 

Trata-se de documento precioso, pois ao contrário de outros, 

que se referem aos Lndioe Kaoanbe que habi. 'taram o Vale do Rio 

Couto Magalhães, de forma muito genérica, este aponta e situa 

as áreas de terras ocupadas por eles, desde tempos imemoriai~ 

bem como permite individualizar os sttios de ocupação poste 

rior, temporária, permanente ou de mera perambulação daque 

les silvtcolas, ao longo do tempo e do espaço geográfico • 
• 

Para a perfeita visualização geográfica e temporal do movi- 

mento daqueles silvtcolas, fizemos, com base naquele documen 

~o;; t1 ,, Mapa de localização &.s Andanças doe Xaoant:e (doe. an~ 

xo ii~ 02) e um Fluxograma (does anexo n9 03), destas andari- 
ka ... 

Rua Dr. Le~nldas de Matos, 208 · Jardim Cuiabá ~ '""" 322-7011 .~,-\ 
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'. i 1 -'~ntigos Autores consultados iniciam a História dos Xavan 

te pela primeira metade do séc~Z.o XVIII quando esses in 
dios, formando com os Xerente umasó nação, hahitavdm o Es 
tado de Goiás entre os meridianos 489 e 519 e paralelo& 129 

e 169, ainda no inicio da segunda metade daquele século". 

- .11 / 
'.'I ,. 1 ,. 1, ' 
1, t ' 

1 
'1 ! 1 

Daquele trabalho ·técnico dos Antropólogos acima citados, re 

ferido1Assessor concluiu: 

: 1. 

''I' 
f 
5 
1 
! 

I · 

1 1 
1 
I' ,,:1 

-'1Este perlodo é marcado por uma série de choques conflitan 

tes entre indios e diversas expedições de brancos aY'ITlados 

e de tentativas mais pacificas de agrupa-los em aldeiamen 

tos confiados à guarda de grupamentos mi li tares ". 

1:1!, 

'l'i 1 1· ::: 
i 
! 
1 -"Em 1 ?00, convencidos pelos Kaia:pós, os Xavantes celebram 

um acordo de aliança com os brancos, na Aldeia Pedro III e 

ali se alojam com um grande contingente que chegou a abri 

gar 3. 000 i.ndi.qenae ", 

-"Posteriormente, já por volta da segunda metade do século 

XIX, por força de doenças e maus tratos, os Xavantes aban 

donam a região do Tocantins e se refugiam às margens do 

Araguaia, onde fundam um a ldeiamento 11• 

-"Este local não os colocou a salvo dos brancos e os Xavan 

tes, atravessando o Araguaia, foram se estabelecer as mar 

gens do Rio Das Mortes, onde fundaram uma Aldeia no local 

onde hoje é são Domingos e ali ficaram àté 1.900"º 

-1'PosterioY'IT1ente se transferiram mais para Oeste., local a- 

tiualment:e denominado Pimentel Barbosa". 

NOTA: Não há precisâó aom relação ao ano em que os Xavante se transferi 

ram para a mai~gem esquerda do Rio das Mortes (onde h.oje é Pimentel 

Barbosa), mas~ pelo que está dito adiante, infere-se ~ue esta mudan 

ça de s.f tio 19!10rreu entre 1. 900 e 1. 90 5. 

Ir 
-~ 
·/,1 

Xn:váht;e, em Mato Groeea, e aa-meemo tempo., 

pônt8 fÚ di.füs&J do ~l"Upl? pel-ae tenias 

' [{~,~- 
Rua Dr. Leonidas de Matos, 208 - Jardim Cuiabá _:_ ~one: 322-7017 

11 •••••• 
'1 

Refe,>ida informação continua dizendo: 

_;,É~se , :e constituiu no pt>lmeii>o ponto de eoncentxoaçdo dos 

no primeiro 

rratogrossenses, .. 
'!' 

i' 
1 ': 

/: ! 1'' 
'/ i! 1 

I· ••· 
: 
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ai 
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1. 

: 1 
'! 

ocupando a região constituída: 

1: 
'1 l 1 
I • : ' 

.~ Leste pelo baixo Rio das Mortes 

.• A Norte pelos contrafortes da Serra do Roncador 

' f 

1 
1 

.A Oeste pelo Rio Ronuro e Batovi, formadores do Xingú 

. Ao Sul pe lo médio Rio das Mortes" 

-'~ ocupdção dessa região se deu paulatinamente, a partir do 

atuai Pimentel, Barbosa seguindo um grupo para o Ronoador 

(posteriormente, em 1 965, foi transferido pela FAB para 

a Missão são Marcos); outro seguiu para a região próxima 

ao baixo Cu.luene. Na primeira década do século XX um outro 

grupo, bem numeroso, desce para a região onde hoje é· Couto 

de Magalhães e fundam a aldeia WADZEREWAPRE próximo a A 

reÕes e, depois de dois anos mudam-se para WEDETEDE'PA (Al 

deia Velha), às margens do atual ribeirão Aldeia Velha. A 

permanência neste local dura três anos até que um surto e 

pidêmico origina o afastamento dos {ndios dali e os divide 

em outros grupos. Um deles segue para Cu.Zuene e se subdivi 

de em outros dois grupos que vão se localizar no Rio Batovi 

e outro nas cabeceiras do Ronuro. Um outro vai para o Culue 

ne~ num ponto mais abaixo do que o grupo anterior. 

O Último grupo, de {ndios fica vagando durante um ano intei 

ro pela região retornando após esse tempo para WEDETEDE'PA". 

NOTA: Cabe uma ressalva importante: A aldeia WADZEREWA1PRE" aqui referida, 

por ser próxima da atual Reserva de Areões, e se localizar no Rio 

de mesmo nome, não se localizava no Vale do Rio Couto de Magalhães, 

mas sim no Vale do Rio da.s Mortes (tambêm chamado Manso)- 

Em verdade, esta Aldeia de WADZEREWA'PRE dista:va do Rio 

Couto de Magalhães, em seu ponto mais prÓX1,mo, 40 i1111 como muBtra 

o Mapa anexá n9 02. 

ê0ntinua a informação: 
,., - ,, i .li' • 

-'"A..nda. nos alvores do secuto XX o grupo d~ Aláeia Velha se 

criar duas novas 
-· .•. 

:, 

Rua Dr. Leonidas de Mato Grosso 
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aldeias que denominam ONIUDU (no euiuene) e PARABUBU, as 

marg~ns do· Rio Couto de Magalhães (atualmente Fazenda Xavan 

tina). 

1, 
1, 
ti 
j' 

Passado um ano o grupo de ONIUDU volta a juntar-se ao de 

PARABUBU e enfrenta, sem sucesso., o ataque de dessidentes Xa 

vantes que lhes incendeia a Aldeia. Dat,.abandonadas as al 

deias de ONIUDU e PARABUBU se fixam em PARAWADZA 'RADZE". 1 j 
l '1 
1 ! 
1' 
1 !,• 

1

!1:. 
1• d !:: 

Continua a informação, na sua parte objetiva, a dizer; 

-"Limitamos nossa sucinta pesquisa a essa cn,~a não só pela 

exiqllidade do tempo como pela precariedade dos dados dispo 

níveis. Ao mesmo terrrpo, deliberadamente nos ativemos à _hist§_ 
r~a do grupo de Couto de Magalhães abandonando os demaisgr"!!:_ 

pos Xavante poü"to que aquele grupo é o objeto da 
ção atual desse Departamento. 

preocupa- 

-l'Peloe informes dos hi.ctor-iadoree , pode-se assegurar que a 
extensa região compreendida entre os rios Morte e Ronuro 

foi, a partir do final do século XIX o habitat exciusivo dos 

{ndios Xavante até meados do século XX, quando, então, come 

çam a surgir as primeiros civilizados, após a atração efe-tua 

da por Francisco Meireles em 1 946., e a chegada da Fundação 

Brasil Central no Núcleo João Alberto, hoje Xavantina. 

A vista do exposto, concluímos, de forma resumida: 
., 1 
; 1 

1 

Os Índios Xavante são oriundos do Estado de Goiás, onde foram conta 

tados., pela 1~ vez, no ano de 1 700, onde viveram até 1 850. 

A partir de 1 850 os Índios Xavante se localizaJ:>am às margens do 

Rio Araguaia, na divisa dos Estados de Goiás e Mato Grosso, onde vivem até 

mais ou menos o ano de 1 867. 

Em 1867 {trovavelmente) avançaJ:>am mais para Oeste1 e se localiza 

nam em são Domi1igt;s., às margens do Rio das Mortes., onde permaneceram até 

o ano de 1 900., Et.:y_;e /oi o pnmeiro si.tio geogr>áfico no Estado de Mato Gros 
so., ocupa.do- peldtL. ndibs Xavante_. • 

Rua 

À pai+ir> tfd ano d 3 1 9 00 _. os indios Xcfvante atiraueeearam o Rio das 
Mst:-i~~ ~ fjê ioétít~*&Pàm onde hoje 1ª ReBeP!Ja Kauanze de Pimentel Barbosa, 

' ~\\ 
D1. Leonldas de Matos, 208 - Jardim Cuiabá - ~fone: 322-7017 _ eu Ia b â 

\\ Mato Grosso 
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11: 
1 
1 
' ,,, 

,m,1 
rlllft ;~ ... 

que s~ localiza n.7- margem esquerda do Rio das Mortes, distante 180 Km 

terras das Autoras, conforme mostra o Mapa anexo n9 04. 
! 

das 

O pertodo provável em que aqueles tndios sairam de São Domingos e 
atravessaram .º Rio das Mortes para se fixarem em sua margem esquerda (hoje 
Resery?a Ind{gena Pimentel Barbosa), se situa entre os anos de 1 900 e 

1 905. 

i!I/: 

O segundo grupo de Xavante que saiu de Pimentel Barbosa, 

entre os anos de 1 900 e 1 905 seguiu para o Baixo Culuene; cujo 

dista aproximadamente., 100 Km ao Norte das terras das Autoras. 

também 

local 

Entre 1 900 e 1 905, o primeiro grupo de Xavante saiu de Pimentel 

Barbosa e foi para a região do Roncador, nas margens do Rio Suiá-Missu , 

distante 280 Km ao Norte das terras das Autoras. 

Estes índios foram retirados pela FUNAI, em aviões da FAB, em 

1 965., tendo sido transferidos para a Reserva de são Marcos, 

110 Km a Sudeste cla.s terras das Autoras. 

distante+ 

Foi nesta ocaeido (1 965) que o Lndio Xavante "Capitão" Benedito 

Loazo abandonou a Reserva de São Marcos e foi localizar-se entre o Ri 

bei.rdo Aldeia Velha. e o Rio Couto de Magalhães., naquele sttio denominado 

PARABUBU. 

Este fato ocorreu sete anos apõs o Governo do Estado iniciar a 

alienação das terras das Autoras. 

Pelos idos de 1 910 um terceiro grupo de Xavante sai dp local Pi 

mentel Barbosa, e fundam a Aldeia WADZEREWA'PRE, nas proximidades da a 

tuai Reserva Ind{gena de AreÕes., em local distante 40 Km a Leste das ter 

ras das Autoras. Esta Aldeia, por estar próxima à atuai Reserva de A 

reões, situava-se no vale do Médio Rio das Mortes, e não no Vale do Rio 

Couto de Magalhães. 

Dois anos depois, ou eeja, no entorno do ano de 1 912, estes e il: · · . - 
vicolae deel ocam-ee de WADZERE'WA 'PRE (proximidades de Areões) e se Locald. 

2am nas margens do Ribeirão Aldeia Velha, próximo da divisa Sudeste das 

i;An>a.s das Autb't'às· onde funda:r>am a Aldeia•WEDETEDE'PA. 

Á m&aç/io iíiisie al.deiomentô foi de t;r>Ba- anos, entre 1 912 

1 !ili,~ tiJndó 8'3 ±BHa!it~8 abandb~ste sitio, em 1 915, em vi;tude 

~~\ 
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i O afastamento do grupo Xavante deste s{tio (WEDETEDE'PA) deu-se.por 
_,' 

divisqo dele em sub-grupos, da seguinte foX'ma: 

-Um destes sub-grupos vai localizar-se, a partir de 1 915, nas 

margens do Rio Batovi, onde é hoje a Reserva Xavante Mareahal 

Rondon, em local distante aproximadamente 100 Km a Oeste das ter 

ras das Autoras. 

li/'. 1 li 
í j 

-0 outro sub-gr>Upo vai localizar-se também em 1 915 nas cabecei - 

;11·· 
f' 1 tli! 
il! 
! ' 
1 

ras do Rio Ronuro que hoje é wna Reserva Ind{gena BAKAERI ( alguns 

Mapas most1>am a localidade de Simões Lopes), distando 160 Km a 

Oeste das terras.das Autoras. 

-Um terceiro sub-grupo saiu de WEDETEDE1PA, em 1 915, e foi locali 

zar-se no baixo Culuene, distante 100 Km ao Norte das terras das 

Autoras. 

-O último e 49 sub-grupo ficou perambulando pela região durante 

mais ou menos um ano, portanto até 1 916, retornando então para 

v!EDETEDE'PA (margem do Ribeirão Aldeia Velha), bem próximo das 

terras das Autoras, presumivelmente nas proximidades de uma La- 

goa. 

Algwn tempo depois ("Ainda nos alvores do século xx;;- ••• "), o grupo 

de WEDETEDE'PA - provavelmente entre os idos de 1 916 e 1 918, se subdivi 

de em dois grupos: 

-Um vai para o médio Rio Culuene, onde se estabelece a aldeia 0- 

NIUDU~ distante mais ou menos 15 Km a Oeste das terras das Auto- 

ras. 

-o outro grupo eria a aldeia de PARABUBV., aproximadamente 5 Km a 
Oeste da Aldeia de WEDETEDE1PA (margem do Ribeirão Aldeia Velha ) 

que De localiza às margens do Rio Couto de Magalhães, em sitio lin 

deiro ds terras das Autoras., na sua divisa Sul.· 

Um ano depois, ou seja, entre 191? e 1 918., o grupo que de aZdeia 

X>a no..s r~cniçjehs J tJu.7,uene (Oniudu) vol ta ~ se juntaaos Xavante de Parabubu 

(rnci.rgêrts dó Rid Ccncto de Magalhães) e "enfrenta; sem sucesso, o ataque de 

dfüisidiint~s Xt:Wt:n!ê que lhes inoe~' ia a aldei~"º 

\ 
\ ' 
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Então, entre 1 91? e 1 918, estes Xavante de Parabubu abandonam s 

região e vão localizar-se em PARAQADZE-RADZE, distante 40 Km a Leste das 

ten•as das Autoras. 

Assim sendo o periodo em que os {ndios Xavante se localizaram às 

ma.rgens do Rio Couto de Magalhães, e na margem direita do médio Rio Culu~ 

ne, em sttios próximos das terras das Autoras, e sem dúvida ocupando tais 

terras para suas incursões, medeou entre 1 912 e 1 918, ou seja, durante, 

no máximo, ? (sete) anos. 

Esta habitação temporária ( eritire 1 912 e 1 918), dos tndios Xavan 

te de Parabubu e Oniudu, ocorreu, portanto, até 40 anos antes de o Governo 

do Estado de Mato Grosso alienar as terras (1 958 e 1 961) constitutivas 

da Fazen.da Xavantina S/A, Fazenda Estrela D'OESTE S/A e Fazenda 

Branco S/A. 

Capim 

Ainda à luz deste documento, pode-se afirmar, categoricamente, que 

as terras das Autoras jamais foram terras ocupadas imemoriaZmente pelos 

silvtcolas; e muito menos foram terras ocupadas permanentemente pelos 

di'os Xavante. 

2) - Outiro documento da FUNAI, analisado e a seguir comentado, é 
aquele que deu origem à criação do Posto Indlgena do Culuene, 

na margem direita do Rio Culuene, em um sltio Zindeiro às ter 

rrs das Autoras, cuja cópia se encontra anexa, sob nÚmero 05. 

Trata-se de parte do mesmo Processo da FUNAI N9 3.816/81, de folhas 

02/09, elaborado pela Comissão Mista FUNAI/INCRA, institulda em função do 

convênio firmado entre aqueles dois Institutos Federais, em 18/09/1 9?4, e 

xatamente para fornecer os substdios técnicos e históricos necessários para 

a demarcação das terras indlgenas da margem direita do médio Rio Culuene , 

para os indios Xavante, que recebeu a denominação de Posto Indtgena do Cu 

luene (P.J •. Culuen~). 

Esse âoa-umento, trata dos {ndios Xavante do Culuene de forma super- • 
ficial, nâ:ó fàPnecendo qualquer informação precisa sobre a região em que te 
riam vivido; também rlãó esclarece a que grupo de Kavante do Rio Ouluene se 

refeP~ d inf'Órmá"~ :i.ó: Se àquele g:,:,upo de índios que foi pa:!'a o baixo Rio 

CuÍtteni2 (diitanti"! 100 Km dás tierx-ae das Autoras) entre 1 900 a 1 910; ou à- 
. ~ 

~iiét~ Oübc,ji'úp~ que, em 1 915, sai~ Vale do Rio t;, MagaU,ã8s IWEDET:DE • 

Rua Dr. Leonidas de Matos, 208 - Jardim Cuiabâ l ·~F O ne· 322-7017 e I b · I 
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PAJ:'.e foi para o baixo Rio Cul.uene, (distante 100 Km das terras das Auto-» 
. ·1 1 

· •• -i • ub ·a , ras)., ou aque ce terceiro e -grupo., que sa'l-u e WEDETEDE PA , entre 
'i 

J 9.f6 e 1 91? e foi alâear-ee nas margens do médio Culuene, onde [undaram ., 
a ~ideia de Oniudu, que hahita.X:am somente por wn ano., tendo de lá saido 

definitivamente, pelos idos de 1 91? e 1 918. 

A Única referência que tal documento faz., ainda assim de forma 

não objetiva, está assim redigida: 

-11Como bem sabe V.Excia . ., os Xavante do Culuene , por ocasião dos 

dos trabalhos de atração realizados pelo saudoso Francisco Mei 

relles, nos idos de 1 946., aceitaram o seu convite e partiram 

em direção ao Posto de Atração., fixando-se na região do Batovi, 

eem, contudo, esqueceram suas tiex-rae de oiriqem", 

Como se viu anter-iorment:e, fica claro que os Xavante acima »ej'e 
ridos., atraidos por Francisco Meirelles., em 1 946., e levados por ele para 

a 1°egião do Rio Batovi., são descendentes daqueles mesmos lndios que ha 

viam saido, a partir do médio Culuene., em 1 915., para o alto Rio Batovi, 

onde fundar>OJTJ uma Aldeia., cujas terras anos depois foram transformadas na 

Reserva Ind1gena Marechal Rondon. 

t cer>to que wna parte dos indios., entre 1 915 e 1 946, perambu 

laram pela r>egião do Rio Batovi., nas terras que lhe fica na margem dir>ei 

ta., e que tal perambulação se estendeu até as margens do médio Rio Culue 

ne, já que os indioa Xavante., como revela sua história, são 
mente andejos. 

essencial 

O grande mérito de Francisco Meirelles teria consistido exata 

mente em fazer aqueles Xavante concentrarem-se e hahita.X:em., a partir de 

1 946., aquele sitio geográfico à mar>gem direita do alto Rio Batovi., que 

era liahitado por seus ancestrais, desde 1 915. Deste fato adveio, poste 

riormenté, a ~riação da Reserva Ind:{,gena cha.mada Marechal Rondon, perfei 

tamente consolidada, a qual é mostrada no Mapa anexo n9 04 • 
• 

Mais adiante, _aquele documento também informa: 

"Oumpx-i da a nobre missão por parte de MeirieUes (1 946) os Xa - 
.. /. : . 

vantie ; como ená de se esperar, in:iai,aram sua marcha regroesso. Ineatrie-« 
feitb.Á iJ »evol.tudoe com as invas!ier3 oaovr-idae e que aumeritauam dia a dia, 

Jardim Cuiabá 
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armai'am esquema próprio, objetivando a retomada do tempo perdido. Para tan-. 

to aZguns {ndios foram ~e transferindo para o seu verdadeiro habitat, cons 

t;PUindo nqvas aldeias pcira ahrigarem seus irmãos, demonstrando, assim, o 

!P'ª~e amor à terra em que nasceram". 

: / A assertiva "armaram seu esquema próprio visando a retomada dó 

terfeno perdido" não é verdadeira, já que os indios Xavante que habitaram e 

;erifnbularr.xm pelas terras do médio Rio -Culuene (atua! P.I. Culuene), segu!!:_ 

do o histórico apresentado (item III-l), o fizeram somente dUJ:>ante 4 anos - 

entre idos de 1 915 e 1 918_; naquele ano, abandonaram aquele região, e uma 

parte foi para o Rio Batovi; uma parte foi para o baixo Rio Culuene; uma 

parte para o Rio Ronuro e uma parte voltou para Wedetede'Pa; esta, depois 

para Parabubu, e, em!. 1 918, foi para Parawadze'Radze, distante mais ou me 

nos 90 Km daquele sitio do médio Rio Culuene. 

Também merece reparos, a afirmação de "cumpx-ida a nobre missão por 

parte de tãeirel.l ee em 1 946", aqueles Xavante do Rio Batovi, para lá atraí 

dos, teriam in~ciado o regresso para o Rio Culuene (onde hojé é o P.I.Culue 
ne), em sitio lindeiro ao das Autoras. 

As causas, verdadeiramente., não se passaram assim, como se de- 

preende da leitura do documento anexo n9 06., que é o Relatório firmado pe 

lo Técnico Indigenista da FUNAI, Agapto Silva em 15/12/?3, na qual relata, 

com detalhes, que foi somente em dezembro de 1 973., que trinta e quatro tn 

dios, sendo 5 homens ( Abrão,Barriabé Benjamin,Tomaz e Malaquias)., 5 mulhe 

res e vinte e quatro cr-iançae, abandonaram a Reeeiroa Indiqena Marechal Rore 

don, no Rio Batovi, e começaram a construir uma Aldeia, na margem direita 

do Rio Culuene, nas terras adquiridas por Artur Wigderowicz e outros., ao Es 

tado de Mato Grosso. 

Portanto, o retorno daqueles 34 silvicolas ocorreu 55 anos após hÇ!;_ 

verem abandonados aquelas paraqens , em 1 918, e 2? anos após a atração de 

1 946, e 15 anos após a alienação das terras das Autoras pelo Governo do 

Mato Grosso (1 958). • 

Prossegue o mesmo documento: 
. . . 

~1i Coarissão teve a cautela inicial de ouvir os Xavantes sobre 

tel"i:-is po» eles pretendidas., muitx, embora ciente de que não 
' Maifl JledÍcimaP a to-tal.iãade das chamadas tierran indí.genas "º 

... ; ~\ .. 
; 1 • ' 

1 ' 
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-"Com efeito., ao tomarem conhecimento dos fotografias aêreas e da 

planta da região elaborada pela Comissão., com base nas referi_ 

das fotos., os Xavantes iribraram de alegria com a oportunidade 
de poderem identificar todos os acidentes geográficos., as al 

deias antigas lá existentes., as matas., etc!'. 
Ir 

-"Eles próprios indicaram os acidentes que deveriam servir de Z'!:_ 

mite a sua área, considerada., por eles., como es-tritamente ne 

cessária, reduzindo, mais do que pensávamos., a área inicialmen 

te coneiderada", 

-t'Pceeivelmente, por dece jarem wna rápida coluçda, preferiram re~ 

peitar., par iniciativa própria., a cêrca divisória da Fazenda 

Xavantina., cuja localização er•a para nós duiridoea , tendo em vis 

ta o levantamento da área por nós procedido., o que poderia ~m 

pl.i.car no seu recuo., aumentando , assim, a área indígena". 

-"Mas, como os próprios Xavante acataram o referido limite exis- 

tente., a Comissão sentiu-se à vontade paira manter a aludida cêr 
ca como limite com a área indtgena, salvo na parte Norte., onde 

os mesmos Lndioe não acei. tom a exclusão do Córrego Piranha, 

considerado., pela Fazenda Xavantina., como parte integrante de 

suas berras 11 º 
i 

-''Evidentemente., a exigência dos -Índios é justa, face às exposi- !l 
çoee por eles feitas e que demonstram, de modo -incontene tàvel , :11 

que referidas terras sempre foram ocupadas pelos Xauantie", I, 
Em primeiro lugar, é dif-Ícil acreditar que tndios Xavante, não afei 

tos à difictlima tarefa de fazer fotointerpretação sobre fotografia aéreas, 

pudessem identificar os acidentes geográficos, sobretudo, ''as aldeias anti- 

gas lá etcie tentee ", pela singela razão de que naquelas fotografias aéreas 

tomadas em maio de 1 965 - a analisadas· detidamente pelo Perito que esta. 

li: 1' 
! ' 

Já com relação à decisão dos tndios em respeitar.a divisa da Pazen 

subscreve - rzão aparece wn Único vesttgio de qualquer aldeia. 

da Kauanirina S/A., "e reduzir a área da futura reserva indÍ-g~na", as cousas 

tanibém hão ae _paasa:r>ain assim, pois a âr>ea inieialmente considerada pela FU 

NAI~ pa:r>a o PoI. culuene , foi de 51.000 ha , como está ee tabel.eei.do no Edital 
•• 
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! '. de Concorrência N9 .001/76, de 22/04/1976, para a demarcação e medição da 

·&éa do Posto Indígena de Ouluene; 

Aquela conaorrência foi vencida pela firma Plantel, Agrimensux,a 

Agro:nomia Ltda., que entregou o tmabalho de medição e demarcação com data 

de 12/10/1· 976, em cuja Planta aparece a área do P.I.Culuene, com 67.105 
' 2 

ha. f?99 mo 
1 

: i Assim sendo, a decisão de respeitar a divisa da Fazenda 

tina!s;A (em verdade da Fazenda Estraela D'Oeste S/A e d.a Fazenda 

Xavan- 

Capim 

de Branco S/A). ao invés de diminuir a área do P.I. Culuene, awnentou-a 

16.105 ha. 4?99m2!!! 

A área da Fazenda Estrela D'Oeste S/A incorporado. de fato, sem 

maiores formalidades legais, na criação daquele P.I. Culuene, foi de· a 

proximadamente 700 ha, situados entre o Córrego Piranhas e a cerca Nor 

deste da Fazenda Estrela D.~f)este S/A. 

Este simples fato revela que, caso a FUNAI tivesse mantido a d~ 

cisão de demarcar os 51.000 ha inicialmente previstos, para o P.I. Culue 

ne, aquela "terra indígena,, não teria sequer chegado a encostar nas cer 

cas das Fazendas Estrela D'Oeste e Capim Branao S/A, como de fato ocor 

reu, porque a FUNAI não se limitou aos 51.000 ha, já que reservou aos tn 

dios 67.105 ha 4799 m2• 

' i 1 

3) - A seguir analisa;r>emos outros documentos da FUNAI que 

de particula;r> importância, pela ordem: 

- sao 

A Certidão Negativa de N9 00016 de 17/10/1 9?1 (vide anexo n9 

07) requerida pela Fazenda Xavantina S/A, em que a FUNAI declara, após ou 

vir o Depa;r>tamento Geral do Patrimônio Indigena~ nos tePmos do Processo 

N9 FUNAI/BSB/1.352/?2: 

-"Certifico não haver conhecimento da existência de aldeicunento 

ind{gena na Área da interessada, lacalizada no município de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, compr't3endida pelas 

eoordenadas geográficas: 

i 
.1 

õ'!?onto "A" - 539 03' 1?" W a~49 291 59" S 

.Ponto ''B11 - 539 10' ! 30,; w a 149 ~3' 4011 s 

Cuiabá ~ Fe n e: 322-7017 
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1 

.Poniio "C" - 539 20' 5811 W a 149 18' 14" S 
.1 

1 :1 55" W a 149 15' 1011 S 1 . Pontq '1D11 - 539 15' 
! : 

1 1 

• Ponto, ''E 11 - 539 18' 12'1 W a 149 10 I 4911 S 

.Ponto 11F" - 539 18 1 12" W a 149 10' 49" S 

.Ponto 11G11 ..:. 539 00 1 0011 W a 149 19' 0011 s 
• Ponto "H 11 - 539 04 ' 4011 W a 149 23' 2011 S 

Não ha,vendo em consequência restrição a opor à plena utilização 

da mencionada á1:0ea pela interessada, a qual, contudo, se compromete a 

informar imediatamente à Fundação do 1ndio - FUNAI, a ocorrência fu tu - 

ra de trânsito e/ou permanência de silvícolas na área bem como aconte 

cendo essa eventualidade, a aceitar pacificamente, interdição oficial, com 

a fina l.i.dade de evitar pos siveis conflitos ••• '!. 
Trata-se, inequivocamente, de uma Certidão fornecida com preci 

são geográfica e com todas as formalidades de estilo, na qual declara a 

FUNAI desconhecer a existência de aldeiamento na área das Autoras, e se 

quer de trânsito ou permanência de silvicolas naqueles terras. 

Como desde 1 968/69 a FUNAI mantinha Indigenistas tomando conta 

do Posto Indígena do Couto de Magalhães, lindeiro às terras da Autoras, 

e como foi ouvido o Departamento Geral J,o Patrimônio Indígena, em processo 

regular, não vemos como possa a FUNAI, afirmar, uns poucos anos depois, se 

rem aquelas terras das Autoras, ha,bitat imemorial dos indios Xavante, ou 

terras ocupadas permanentemente por eles! 

O segundo documento da FUNAI, analisado e a seguir comentado está 

apresentad,o como anexo n9 08. 

Vê-se que aquele documento, datado de 19/04/1 9?4, declara que a 

Certidão N9 00016, de 1?/10/1 9?1~ acima referida, tem plena validade até 

a presente data, isto é, que até 19/04/?4, não ha,via aldejamento indígena, 

e sequer trânsito de silvtcolas na área de terras da.s Autoras~ não haven 

d.o restrição a opor à utilização da mencionada ár>ea de terras, pelas Auto- 

raso 

Segundo inforrhaçEes dos dir>igen-trJs daç; Autoras, este , documento 

foi HiqwiPfdd à i?iillill i/i!i,qiie Se t;aiamm as neçoeiaçdee de alienação das 

~ Jardim Cuiabá -- \ Fone: 322-7017 
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i,1•êr; Fanendas dar; Au iovae , pa11a o urupo JlMUR/JDA, cujos dil•igenf;es e:c1:giPam, 
como "condi i.ia o ine qua'' para ultimaçé"io da lr>annarão, a reval1:darão daque= 

la Cei•tidã.o Ncqaí.i.oa , [orneci.da pela FUNAI em 1?/01/1 972, ou a e.-rped1:~·<io 

'I'rat.a-ce uoi•f,anlo de doctunen lo 1:!nJ?ortm1te para 11alifiam• que 

ievrac elos !lut<?,raa ;,e:;~ en~n berrae indlgenas nem de ocupa~ .• ão i111em0Pial 
de: lJilaçã.o pern1::me1ri;e·por parta do« silvtcolas, pel-o menos até 1 971, 

O Levcei.ro docunicnbo anal-ioado ; cone ia. como ane:co n9 09. 

Ref ene-ce c"'i aulo11útaç,io da~la pela FVNAT pm'a a Eanenda Xavaul.i na 
S/A conet.vui:r unta ce11aa de arame fa11pado, com mais ou menos J. 000 mel.roe 

na rlt'.vúJa Oe3 te ela Reeevua Indtgena Couto de Magalhães, es ta del.imi. icula p~ 
la Poi-Lari.a Mim~DtePia.l N9 01101 de 19/09/11 971. 

cw 
ou 

Vê-ae naquel:e documento (1Je1,so) que o Sr Agapito Silva - 'l.'éam:eo 

Tndvqeni»: La Clzefk, enecurreqado pe la PUNAI parµ acompanha» a c01w t1~11~.,tio 
da eei>ea ilec La rote <{1W ar10111pa12l1ou "a 

Ree erua Lndi.qena Couto de Magalhães 

Lat.ado a exat?:&i.o do detel'lliinado na 

cone t.ruçdo da aei•ca ele Divisa enta-e a 

e l1. Fazenda Kauantrina S/A, tendo cons 
' pr eeenbe autorização". 

O quarto documentio emanado da PUNAI que mereceu anàl.iee é a Por 

tcuvia NP :]50/N de 20/05/1 975 (vide anAx? n9 10). 

Esta Por tar-ia, que avia o Posto Indiqena do Cul.uene, é datado de 
20/05/1 9? S, ou Deja, J 7 meses antes de ee ta» cono lu/ida a demarcação e me 

dição da n.t>ea daque l e Posto Indi.qena; que só [oram concl.ui.dae em 12/10/ 

1 976, ~, lcunuém .11 mcees antes ela conclusão do rel.aiox-io da Comissão Mfo- 

->, la FUN!ll/lNCRA., datada de 22/01/1 .976. 

Naquel.e ato de Preeiâcni.e da F'VNAI, confir111a-ae a info1•111a,:ão ge 
n,~1•1:C-a do que: 

-Al.quru: {11dios Xavan~· [oram o tvai do« do Vale do Rio Cul.uene, pa 
' -- 

l'cl aG Re1:01'Pas 111,FÍgenaa de M,weclial Rondon (Batovi.) e Pavai.eo 

(Ganqradouro) nos idos de 1 946, iato é., abandonavam aquele pa~ 

te do Vale <lo Cul.uene 13 cmoD ant es de o Governo do Mato G110:;so 

a 7.."?'.e11a1~ as berroe das Au torae; 

-Q1te aquel.cc Kaoanl:e cat;:Í.o retornando, isto cm 1 9?5, para o Va 

I.e do Rio Cul.uenc , i.et.o é, 1? anos após o Goveimo haver aliena 

1!1rn llr. 1 eunldas do Matos, ?08 ,IMd1111 Cuiab:i fono: '.PZ-7017 O u f a b â M.ilo G,o~so 
' :~ 
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i ' i i 
1 ·doas terras c1a.s Autoras, que, em 1975, já apresentavam elevado 

1 ' 

.grau de ocupaç)ão. 
! 1 

~Que já s~ encontravam na área do Culuene 140 -índios 

quando da cridção daquele Posto IndÍ.gena, em 1 975. 

Xavante. 

Por estas:razões ficou criado, por aquela Portaria, o P.I.Culue 

ne, na confluência do Córrego Grotão com o Rio Culuene, no ponto de coor- 
1 

dena,das 5392810011W e 13955100'~, em local distante 15 Km das terras das 
i Autoras. 

., 

.' 
1 

4) - Outros es~ritos da FUNAI existem., mas que ao invés de eluci 

dar, tornam mais confusa a difÍ.cil história da localização, 

pelo seu peculia.r nomadismo, dos tndios Xavante, senão peja 

mos: 

O assesso1° técnico da FUNAI., Hélio .la Rocha Santos, em trabalho 

com data de 17/04/79 que nos detivemos longamente no item III-l, desta 

pericia (anexo n9 01) por ser o escrito que permite melhor individualiza.r 

os sítios de ocupação histórica do grupo Xavante que habitou a região do 

Couto de Magalhães, relata em determinado trecho: 

-11Ainda nos alvores do século XX o grupo da Aldeia Velha se sub 

divide em outros dois grupos que vão criar duas novas aldeias 

que denominam ONIUDU (no Culuene) e PARABUBU às margens do Rio 

Couto de Magalhães (atualmente Fazenda Xavantina).º Passado wn 

ano o grupo de ONIUDU volta a juntar-se ao de PARABUBU e en 

frenta~ sem sucesso o ataque de dessidentes Xavante que lhes 

incendeia a aldeia. Dai~ abandonadas as aldeias de ONIUDU e 

PARABUBU, se fixam em PARAWADZA 'RADZE ( os grifos são nossos) 11,, 

Por outro lado a antropóloga da FUNAI Ângela Maria Ba:ptista, em 

~rabalho de 12/06/81 (anexo 11) que traz como referência bibliográfica o 

Relatório de Hélio da Rocha Saniioe , tendo deste transcrito grande parte, · 

relata: • 

"Ainda no começo do século XX., o grupo de Aldeia Velha se sub 

divj,dê ii,~n oútzooe dois grupos qu~ vão ciriar duas novas aldeias 
que deri:~fiiina de ONIUDU (no Oul.uene) e PARABUBU, às ma:rgens do 

' trio rit;üfd Ma(Jalhães (hó~aze>UUl x;;,antina). Após 1 àno o gPu~ 

1 ~ 

Rua Dr, Le.0°nldas de Matos, 208 - Jardim Cuiabá -· . \ Fone: 322-7017 - J; u I a b á - Mato Grosso 
\\ 

-~ 
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1 1 
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_ , 11 }'1 
~-, ••• 1 :,.,· ·.' ' .: \ \: 1 ~i 
1·. \'H.~\2 ~ r .. [; 
Fl.;:~---- ~l 

•..•• • ' •i"-oo-\\t '1';.-.~ ,- .• .,.-4,.,,,.,•~ • .,, ;.11 N ~~,,.,,. ,.-:, 'ff'p,t' •• r,•,, •.•• ·"'l•.,4:r.r ,~ ••.•.• 1,.1.,.,."'"'-"' •.•. ,r~\,r~""(•\t'\l':,li,t .l:i16.:.~ .••.• ,,.,,.,, 

,,•• ,,{ ,. ' , ', ,•,I, •• ,, -;1.•••u• • .,:, ••. -:..\ ,.,,..;..,.:, .• ·1~ ···-~ •• ~ 

p6 de ONI~DU vo i ta a' juntar-se ao de PARABUBU e enfrentam em , · i _ ti i 
1 ~ 951~ se,{ suce~so., um ataque surprna de wna expeàição' fohn~àd--."• 1~ ~_;,.. 
de jagunçds., fazendeiros, aventureiros e mestiços de -Índios Barô- 

ro qUe lhes incendeia a aldeia e massacra familias inteiras obri 

gando-os a abandonar as aldeias e se refugiarem em PARAWADZA' 

1,,,1 
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i 

J 
H: •" ' RADZE". (Os grifos s,ão nossos). 

Entende-se do relato de Hélio da Rocha Santos que passado wn ano 

da subdivisão do grupo em dois sub-grupos, estes voltam a se juntar em PA 

RABUBU {segundo concluimos no item III-l tal ocorreu entre 1 917 e 1 918) e 
! 

"enfvéntom, sem sucesso o, ataque de dissidentes Xavante que 'lhes incendeia 

a aldeia". Do exposto conclui-se que o ataque deu-se na sequência. 

Por sua vez., no relato da Antropóloga da FUNAI Ângela Maria Brxpti!!_ 

ta parcialmente transcrito do anteriormente referido, o ataque foi atribui 

do a jagunços., fazendeiros~ aventureiros) etc e ocorreu no ano de 1 951. 

Salvo melhor juiz9 e ã luz de registros históricos que desconhec~ 

mos e quéÍ1nvolvam interesses~ concluimos que o relato da antropÓZ9ga Ânge 

la Maria Baptista e alguns outros docwnentos e citações não deveriam ser 

considerados~ pela falta de coerência e embasamento histórico, para a formq._ 

ção e comprovação da. postura deste perito na presente Ação. 

1 

l 
1 

li 
IV - RESPOSTAS AQS QUESITOS FORMULADQB --~----- -~ -------- ---------- 
Re~ostas aos_Quesi!os gp_resentado~la Funda.eff:.o Nacional~-- do 

1ndio FUNAI 

f]J[l}__§.!_'!_º_ N9 O 1 

- "Se as áreas de terras mencionadas pelos autoree , denominados 

Fazendas Xavantina S/A~ Fazenda Estrela D'Oeste S/A e Fazenda 

Capim Branco S/A., estão ou não Locald-zadae dentvo do pei-imetxo 
da Reseroa Indfgena Parabubure, dos -índios Xavantes., e se esta 

reserva abrange a região do vale do Rio Couto de Magalhães" • 
.1, ., 

Mato Grosso 

• 
Resposfa. - 

' 1 
,11.q Dr. Leonidas da Matos, 

./ 
Ot J/, 

208 Jardim 

terr~onadas petos autores, m 

Cuiabá -'\Fone: 322-7017 - Culabã 

inicial.,, 
.~~·i. 



- .J d totdZ geral das tx>ês Fa~~endas, Fazenda. Xauanin.na S/À, 

! 
Ru. Dr !. ! , 

· Leon1das de Matos, 208 - Jardim Culabá -< fone: 322-7017 ·_:\ 

'- :- - . 

_911ra11jir d6ri!c, Ja, dilt)a 
Engtnhelro Agrónomo 

CREA-MT 2.302/D 

-20- 

. . .•.. ...- - .• -·· ... - . 
• • , - , ' • •• ' ) • ,. - f ' :·· ••• - • • :i;.: -:.-=. - 

~" -e !.~-t§.~ ':º,n_tida_• 
0den_~o r: ~~mi~~s d':!~sev.v~ =r: =:: de,~-,-""'.] 

Parãbubur~., criaaã pelo Governo·-Fe0.era7> em 21j1.2J1:]"'[9.,. P~C?.''. De-; ·1c'ff..J!l{!h; 
1 1 ,. 

ereto N9 84.337., nas seguintes metragens: (vide planta n9 12). 

[!i_Fa'zenda_Xavantina S/A 

1 1.,~---------. 
------ 

: .m'ea Ahrang1.,da. pela Re . 
___ .rome do =, _ __[ . ÁY~0;~;ai _dos - --% -- ~:::a Iniltgena Parobu: 

'.c- A J • ha 2 2 Lote ~anto nae taci.o 9. 997 2493 m 100., 00 9. 997ha. 2493 m 
- 2 2 Lote Sao Pedro 9.997ha 2493 m 100.,00 9.997ha. 2493 m 

. - - 2 2 Lote Sao Joao 9.997ha 9023 m 100.,00 9.999ha 9023 m 
- 2 2 Lote Sao Carlos 9.999ha 1890 m 100.,00 9.999ha 1890 m 

.1 

" . 

-----~------------------------------------------------------~------------ 
TOTAL 

2 39.991ha 5899 m 39.991ha 5899 m2 
--------------------------------------------------------------------------- 

Da_Fazend.a._C<J:P..im_B"PancoI S/A [ 

1 
~--------------- 

--- Nome do Lo; e----- ----- Áre~0;~;ai dos - ---% - ~::~:: ~=i~::.~ 

Lote Santa Amélia 9~ 999ha 1148 m2 35, 00 3. SQOha 0148 m2 
2 2 

Lotie. Santa Joana 9. 998ha 3190 m 63., 95 6. 393ha 5206 m 
- . 2 ha 2 Lote Sao Juetn.no 9. 939ha 0150 m 30., 33 3. 014 8000 m 

. - 2 h 2 Lote sem Denomi.naçao 9.998ha 3646 m 100,00 9.998 a 3646 m 
-----------------------~----------------------------------~---------~ 
TOTAL 39.934ha 8134 m2 2 22.906ha 7000 m 

----------------------------------------------------------------------- 

Qa Fazenda Estrela_D'Oeste S/A _ [ [ I Área Abrangida. pela Re ~- Nome-do Lote--~----- ÁI'e't,,,!~;:"i dos_--%-- t':ff:'::..Indigena de Par! 
2 2 Lote Santa 9.998ha 4513 m 100,00 9.998ha 4513 m 

~ 2 2 Lote Santo Inàa io 9.998ha 1283 m 100,00 -B.998ha 1283 m 
L - . ha 2 ha 2 ~te Sao Jue t-ino 9. 939 0150 m 65., 64 6. 524 1305 m ----------- ··-. ·------·· ..._ _ 

T ô '1' A ir 29. 935ha 5948' m2 26. 520ha 7101 m2 
--------------- ----------------------------- . ------- 

Fazenda. ... 
Culabá Mato Grosso 

- 



~

-· -- ,· - ~. 'cr~l · J',.A. 

~

l":l·~··'' 

' '· 
1 1 '! 

1:~ ':'jl' :!" 1 ,. ' l . ·· •. Estrf'l~ P'Oeste s;f :~:_Fa,;énda Capim Bra;o S/A, abra:ngido pe;o perlm~tt,o . ,,.· •. j! 
J. ' IruI.4 M, t: ..P b b d 89 419 ha 000 ·' · - · · · · - ... , lc-1, .: :~~T.-t'., qa- ~~fWª '. 1-ge~i~ .. :1:ff~f,\:,,}~if u re.., ~ ; e _ _!. 'E._~ .. - .. á-,- .,·. ····· .• -:-z.:·-----·,-·!;..~ 
'·JJ, • " •.. , ••• ·• · · · • ·' 1 · · · · 'iº: ~ ~--- · -·, :--- · ·- · t · Panaoubure; e r>1.-a· 
.,,;. . : ·; Esta meti-aqem total é x-iqoxoeamentie iguaZ. ciquez.a que consta do ,1 :1 i ' ; ]Jeere~ Pre;ideneial N9 85210 de 29 de Setembro de 1 980 (que altera o =: } I; 
'l' creto'n9 84.832 de 24/06/1980, publicado no DiÓ;r>io Oficial da União de :.\ :: ! 19/10/~ 980, Seção I, Páginas 9491 e 9492. ·.;i: 
.:- J Estes dois Decretos [oram editados em consequência da Edição do !! r. 
i J Decreto de N9 84.33?., de 211112/1 979., publicado no Dihi,o Oficia?,. da, União \ \. 

f de 21/12/1 9···9., Seção I., Parte I, Página 19 584., , os quais discriminam as à \: ::. 
Í reas de terras de particulares atingidas pe Za Reserva Indí.gena Xavante de :[i' ~: 

1
. t Parabubure. · 

1 ESCLARECIMF:NTO TMPORTANTE 

·' i As áreas de terras individualizadas das -três Fazendas, como eons 
tam do Decreto Preei.dencial- N9 85. 210, de 29/09/ 1980., estão er- 
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radas, mas a soma da,s três áreas está certa. 

Naquele Decreto 85.210 de 29/09/1980 consta eomo Ó;r>eas atingi - 

das peia Reserva Ind{gena Parabubu:re: 

~Fazenda Capim Branco S/A .. e 23.411.,6ha (o correto 2 22.906ha ?OOOm) 

-Fazenda Xavantina S/A 46.515.,?ha (o correto 2 é 
39. 99lha 5899m ) 

-Fazenda Estreia D'Oeste S/A 19.491~!ha (o correto 2 é 
26.520ha ?101m) 

2 89.419,0ha-B9.419ha OOOm Total da, Àrea Atingida .•••••• ~. 

1 •••••• ·,. 

Os dados corretos foram obtidos pelos T{tulos Definitivos empedi 

dos pelo Governo do Estado de Mato Grosso., pelos Registros ImobiZiá:Pios, e 
por medições obtidas por planimetria, a partir da Pl.,anta Hidrográfica RA-.· 
DAM BRASIL, também utilizado pela Comissão Mista PUNAI/INCRA para definir 

a área de terras da. Reserva Indí.gena Xavante de Parabubu:re e as Ó;r>eas de 
(Vide Planta 

"' . ,, 
terras deis Áutopis,; àtingidas pela referida.Reserva Indiqena; 
da área da Reservá Xavante de Par,abubure., anexo n9 13). \ .. 

Ja,dlm Cuiabá ' Fo n e: 322-7017 ' \ 
\ \ 
~\ ~ 

Mato Grosso 

_·-._, ., 
1 

Ru~ Dr. Leonidas de Matos, 208 Cutabá 
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Igualmente podemos afirmar que1e Reserva Indigena Xavante de Pa~ 

r-almbw'e abrange uma: pairte=do vale do Ri·p Couto- de tãaqalhiiee , desde, quas~ 

as nascentes até o ponto em que este Rio' recebe seu afluente Ribeirão Pe- 

1· 1 : :, 
1 • 

-· · - d:t'a Preta. -· .. • 
Os mapas anexos n9s 12 e 13., mostram o per-Ímetro da Reserva Pa 

rabubure e todo o sistema hidrográfico da Região., b{'J11 como a área de ter 

ras das Fazendas Xavantina S/A., Estrela D'Oeste S/A e Capim Branco S/A, a 

tingidas pela criação da Reserva Parcbubure , e a área não a·tingida., daque 

las três empresas rurais. 

' \ . 
1 ·. 
1 
1 

QUESJTO_N9_02 

-11Se o local da ei.tuaçao dessa mesma área vem sendo utilizada 

pelos referidos ind{genas no sentido da aquisição e/ou apropri_ 

ação dos bens naturais ali existentes e necessá:f'ios à subsis 

têneia e preservação de sua vivência 11• 

Res.EOS ta 

J 
' 

Foi somente a par~ir de 1 965 ou 1 966., entre 6 e 8 anos após 
a alienação daquelas terras pelo Governo do Mato Grosso a par 

tsicularee, que os indios Xavante comandados pelo "Capitão" Be 

nedito Loazo (inicialmente 05 silv{colas) que haviam abandona 

do a Reserva de são Ma:r>cos nos idos de 1 965/1 966., vindo habi 

tar terras próximas ao Rio Couto de Magalhães., em sua margem 

direita, passa:r>am a caçar., pescar e coletar côcos de babaçu em 

wna área de terras de aproximadamente 4.500 ha da Fazenda Xa 

vantina S/A (parte dos Lotes são Pedxio e Santo Anastácio), bem 

como em uma área de t 10.000 ha de terras que pertenceu a 
• 

João Otávio Çerqueira, que é cortada pelo Ribeirão Aideia Ve- 

lha. 

- Fo1 a partir de dezembra de·1* 973 que 34 siivtcolas que aban- 

donarom a Reserva do Batovi vieram a se instala:P num 

Rua Dr. Leon,'da do Mato,, 20a - · J"dim C,i,bã ~ Fe ne: 322-7017 - C, 1, bã ' 
\' . 

1 • -\ 

.. 1 . 

aí.tio en 

•• 

Mato Grosso 
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':'".'' r,a,.~ J . \ ~:~ 
Fl,;: -~--~-~- - 

. - 
1 

tre o Rio Culuene e Fazenda Estreia D'Oeste (nas terras de .r 
li· 

g ·. j -- : ~tur Wig_derovicz), e outros onde também rassqram_ ~. - coletar 

~
! , _ .. ,, _ . cocos , p_~scar e caçar. -~ .. 
, ------·1 , .. ---·::.A -p-·artir..,...ae·mecidõs 'ele 1 981 1· 18 meses após a criaçiie-» 
1 l ' . . 
! · i -4 

1 

J ~ t I Reserva Indiqena Xavante de Parabubure , e que as areas de 
i 1 ·f . ! terras das Fazendas Xavantina S/A, Estrela D 'Oeste S/A e Ca- 
:1 l pim Branco S/A, no total de 89. 419 ha, passou a ser utiiiza- 

. 1 da pelos indios das aldeias que nelas foram localizadas, pa- 
ra caça, pesca, coleta de babaçu e outros frutos, e inclusi- 

! 
! 
! r . 
} 

da 

ve passaram a fazer pequenas lavouras de milho, arroz e man- 

diocao 

Q7.jl}__$_! __ '!'_Q_ N9 O J 

-"Se a região compreendida pelo Vale do Rio Couto de Maga- 
lhães, no qual situam-se as áreas de terras mencionadas pe- 
los Autores, são de ocupação imemorial dos {ruj.ios Xavante 
e se elas são percorridas pelos mesmos {ndios em suas expe 
dições de caça · e cole ta!'. 

Resposta 

-Não. Aquela região do Rio Couto de Magalhães, bem como dos 
seus tributá.Pios, não eram terras aeupadas imemoria lmeniie 
pelos silví.colas., pois como visto no item III sub-itens "1" 
"2" 11t11e"4'1 desta PeroÍ,aia os ei lvioolae Xavante j . , 

dois s{tios naquele vale, somente num perlodo de aproximada 
mente&? anosJ entr>e os anos de 1 912 e 1 918. Em 1 918, os 

ln.dios Xavc,nt~ fariam eecorraçados daquele sitie, (indo para 

ocupa:ram 

Wa.dáerf!lJJâ1Pre; próximo ao médio Rio das Mortes), pelos ,i pro- 
prio~ 1-ndios Xavante, dissidentes. 

r • 
;.._ A~ i1.nioas duas aldeias de tndios Xavante que existiram no Va 
iê tia iU{j Cdui;c; de Magathães., fora,;' as dB Wedetede 1Pa e Papa 
Bill':l~ ílifU@ia t,tiáiittm~ ao lti.bQí.'Pãa A'l.dei.a Yelha; esta, próxi- •. 

R,o o,, lo"id/• do Mato,, 208 ., J,;dlm C,iabà ~~, fone: 322-7017 - Cu Ia ti'ã - Mato Grosso 
! \ 

\ 

,_' 1 i/. 
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ma às marqene direita do Rio Couto de Magalhães. Como o perí.o.- , 
do de habitação e perambulação dos {ndios Xavante, daquelas 

1 ! 

_duas al~eias, !SÓ ocorreu entre 1 912 e 11918 tal fato revela 
. 1 i I 

; que as ~erras ·1 do Vale do Rio Couto de Magqlhã.es., incluindo 
' 1 1 ' : 

. as terras das: A0utoras., nã.o são de ocupação dos Xavante. 
' ' ' 
1 i ' 

·-Somente.após 1 965/1 966, é que se verifica o retorno dos pri- 

meiros í.ndios1Xavante para a margem direita do Rio Couto de 

Magalhães, em·ârea próxima às terras da Fazenda Xavantina S/A, 

', quando o, "cacique II Capitão Benedito Loazo e mais 04 si l,vÍ.co Zas, 
referidds no quesito anterior, passaram a ocupar+ 4.500 ha 

da Fazenda Xavantina S/Aº Estes 05 (cinco) indios satram da 

!· 
i 

Reserva de Sãq Marcos, entre 1 965 e 1 966, para se alojarem 
' 

na margem direita do Rio Couto de Magalhães. 

- Somente a partir de 1 968 é que o número de silví.colas aumen 

tau para! 40 Í.ndios, naquele si.ti~. 

- A partir de 1 965/66 aqueles 4.500 ha da Fazenda XavantinaS/A 

(parte dos lotes são Pedro e São Anastáeio) passaram a 

percorridos pelos 05 Xavante de "Capitão" Benedito Loazo; 

partir de 1 968, os tndios eram 40, e a partir de 1 981, 

a área desap~opriada (89.419 ha) daquetas três Fazendas pas 

saram a ser percorridas pelos {ndios Xavante das aldeias que 

se instaia:t'~ nas terras das Autoras, após a criação da Reser 
va Parabubure. 

ser 
1 

A 1 
1. 

toda ! ) 
. ' 

QUESITO NP 04 

-'~e o grupo indigena Xavante pré existiu ao aivitizado nestas 

áreas Vale Couto de Magalhães"· 

• 

Os índios Xàvanie não eram habitantes do Vaie do Rio r 
de Magalhães, como 

Couto 

Resposta 

P.ua Dr. Leonidas ~e Matos, 

1 

208 Jardim, Cuiabâ 

~ém não o eramsoe branaoe , pois 

~ 
~ ~ Fo ne: 322-7017 

somen- 

•• 

Culabâ 
1 

Mato Grosso 



s.:». &rif.c, ~a d;li,a, 
Engonheiro Agrónomo 
CREA-MT 2.3021 D 

-25- 
l 
! 
1 

! 

1 • 
f " ; t 
1, 
1 t q 
li , r 

: i 
'i 

·1, 1 ' 1 
1 ~ ! 

te um grupo deiXavante ocupou áz.ea das terras entre o Ribeirão· 

Aldeia Velha e a margem direita do Rio Couto de Magalhães, por 
1 \ 

mais ou menoe ~ anos, entre os id.os de 1 912 e 1 918, quando 

retorna:Pam parq o vale do Rio das Mortes, após tru;J.ios Xavan 

te, tidos como! "dissidentes 11, ·ter lhes incendiado a aldeia. 
' 1 i ' ~ ! 

1 

QUESITO N9 05 ---------.- 
1· 
J. 

~''Se o clã Xavante em algwna época sofreu pressão armada e bio 

lógica por parte dos civilizados e se, em decorrência chegou 

a ser expulso ou banido da área. No caso definitivo, se os tn~ 
dios integrantes do clã protestaram e asswrriram posições beli 

cosas no sentido de defenderem as suas terras quando da pene - 

tração dos não índios nos seus donrÍnios ". 

Resposta 

C01no esta pericia trata especificamente dos indios Xavante 

que habitaram entre 1 912/1 918 as áreas na margem direita do. 
Rio Culuene (Oniudu) e na margem direita do Rio Couto de Mag9_ 
lhães (Parabubu), portanto em terras próximas das terras das 

Fazendas Xavantina S/A, Estrela D'Oeste S/A e Capim Bl'anco 

S/A, a respostà é negativa, pois os indios de Oniudu ( Culue 
ne) após um ano de permanência naquele sttio (+ em 1 917) re 

tornaram para Parabubu, e logo após (t 1 918) foram, juntame'!!_ 

te com os índios de Parabubu, expulsos daquele sitio por ou 
tros Xavante, considerados dissidentes, localizando-se a par 

tir de então em PARAWADZW1RADZE. Esta expulsão, portanto, não 

i 
1 
1 
1 · 
l 

foi obra dos· brancos, mas sim dos próprios indios Xavante , 
pertencentes ao mesmo clã. • 

As próp;rias p~squieas e estudos~ por nós consultados, reve 
lam que naquelas paragens não ~aorreu pressão armada ou bia 

r 
lógica contra os Xavante. 

•• 

Rua Dr. Leonidas re Matos, 208 
1 

J.ardi~ 

::ridi~ Kavantie e às terras das Fazendas Kauan-- 

& 
Cuiabá • , . ·~ Fone: 322.1011 ..,.. Cu Ia b á.. 

',"'' .~ 

• 
i : 
'1 

Mato Grosso 
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tina S/A, Estrela D'Oeste S/A e Capim Branco S/A~ as primei 

ras recüunações que se tem noticia, através de documentos con- 
' 

suZ-pados, partiram do ''Capitão" Benedito Loazo , a partir de 
1 968, quando p~ssou a reivindicar para si e seus 40 seguido 

dores, a criação de wna reserva indtgena denominada. · "Couto 
de Magalhães" englobando mais ou menos 4. 500 ha (parte dos Lo 

tes são Pea;.o e Santo Inácio) da Fazenda Xavantina S/A, além 

de outors 10.000 ha de terras que lhes ficavam conttguas, e 

que eram "d~voZutas11• 

Esta reivindicação foi serrrpre pao{fica e feita peZos {ndios 

através do Órgão competente (FUNAI), não tendo havido quais 

quer escaramuças entre aqueles siZvlcolas e os brancos pro 

prietârios das terras das Autoras e outras terras do VaZe do 

Couto de Magalhães. 

/ 
~; 

- A farta docwnentação consultada, tanto oriunda da FUNAI como 

daquelas três Fazendas, revela que até o final·de 1 9?8, não 

houve, em verdade, qualquer ação belicosa de parte dos tndios 

Xavante da Reserva Couto de Magalhães, reivindicando as ter- 

ras que el.ee alegavam "ser de seus avós" e que pertenciam 
Autoras. 

.. 
as 

- O que havia de fato, era o comportamnento natural do Í.ndio 

Xavante, que por manter sua cultura e seus hábitos de nomadis 

mo, de coleta de produtos que a natureza lhe oferece para a 

subsistência, de caça e pesca, e sobretwlo por nã.o ter os 

mesmos conceitos dos brancos em relação ao direito de proprie 

dade, adentravam as terras daquelas três Fazendas - e de ou- 

tros proprietá:r>ios vizinhos - nas épocas propicias à caça, 
pesca e à coleta de frutos. 

.. a 

·~ .. 
- A con:vivência entre os Índios Xavante .e aquelas três errrpre - 

sas »uraie eÍ'a bastante satisfatória, como se depreende da 
lei-tura atenta de doaumentos, en-tre eles o anexo n9 14. 

.: ',,: .1 

- A Resei>V~ Couto de Magalhães foi cyiada atendendo a reivindi 
&aç& p'Íai/1.éá doa Xduantie do "Capitão" Benedito Loazo; mas 

rekp~itáfúÍd ás te:r>t\ls constit:utivas dás Fazendas Xavantina. 

i ~'1 
Cuiabá ~ Fone: 322-7017 
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S/A, Estrela D'Oeste S/A e Capim Branco S/A, conforme Decre- , 
to N9 65.212 de 23/09/69, alterado pelo Decreto N9 65.405 de 

13/10/69. 

;I - Em 27/02/1 9?5, o Decreto N9 75~416 altera os limites da Rese~ 
va Couto de Magalhães, mas respeita, maia uma vez, as terras 
daquelas três Fazendas. 

' - Somente a paPtir de 1 979 é que, com a vinda do tndio Celestf 

no e seus seguidores da Reserva Xavante de Sangradouro, para 

a Reserva do Couto de Magalhães, é que se inicia:ram os atos de 
hostilidade dos Xavante de Celestino, invadindo aquelas terras 

e ameaçando as pessoas que habitavam três Fazendas. 

- Logo após estes eventos, em 21/12/1979, o Presidente da ReplÚ 

ca assinou o Decreto que criou a Reserva Xavante de PaPabubu - 
2 re, englobando 89.419 ha OOOm, dos 110.000 ha das P,azendas 

Xavantina S/A, Estrela D'Oeste S/A e Capjm Branco S/A. 

QUESITO N9 06 

-"Em que época se deu a oontaotaçdo dos Xauantiee pelos civiliJ!a 

dos; e em que regiões do Estado viviam estes mesmos indios an 
tes da paci. ficação ? ". 

Resposta 

Conforme histórico apresentado, os indios Xavante foram con 

taetadoe pela primeira vez pelos "civilizados" no ano de 
1 '100, no Estado de Goiás, onde habitavam junto os Í.ndios Xe - 
rente, entre os meridianos 489 519 e entre os par>alelos 169 e 
129, distante ent~e 250 Km e 500 Km das terras da~ Autoras. 

Em 1 850, os Í,ndios Xauante abandonaram aquela região e se Lo 
aaÚzarain ds max>geris do Rio Arag2taia, onde permaneeeram até r 
+- 1 8'10 ( proiuiuelmentie 1 86?). 

r ,.. 

Rua Dr. LeanJdas de Matas, 208 Jardim 'cuiabá fone: 322-7017 Culabã Mato Grosso 
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Jodiça Federal - MT. 
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- Naquele ano, deslocaram-se os indios Xavante para a margem. 

direita do Rio das Mortes, no local hoje conhecido por São Do- 

mingas, no Estado de Mato Grosso, onde permaneceram até o 

de 1 900. 

' ano 

- No ano de 1 900, os Xavante passaram para a outra margem do 

Rio das Mortes (margem esquerda), e permaneceram no lugar onde 

hoje é a Reserva de Pimentel Barbosa. 
,, 

Deste sitio - hoje Pimentel Barbosa - entre 1 900 e 1 905 aque- 

la tribo Kauant:e se-·dividiu em 04 sub-grupos, da seguinte for 

ma: - 
a) - Uma parte ficou no sitio onde hoje é a Reserva Indigena Xa 

vante de Pimentel Barbosa. 

b) - Uma parte, entre 1 900 e 1 905, foi para o Roncador ( Vale 

do Rio Suiá-Missu), tendo lá permanecido até 1 965, quando 

foram deslocados pela FUNAI, através de aviões da FAB, pa 

ra a Reserva de São Marcos. 

c) - Uma parte, mais ou menos em 1 910, foi para o médio Rio 

das Mortes (próximo de onde hoje é a cidade de Nova Xavan 

tina)., e também próximo à parte sul da atual: Reserva de 

Areões., que os 1-ndios chamavam de WadzereJ.Ja-Pre. 

d) - Uma parte foi para o baixo Ric Culuene·. próximo à confluê!!:. 

eia do Rio Sete de Setembro. 

- Uma parte daqueles Xavante que haviam ido em t, 1 910 para o mé 
dio Rio das Mortes (WadzereJ.Ja'Pre), próximo da atual Reserva 

de Areões, se subdivide, e, mais ou menos em 1 912, wna parce 

la vai para as margens do Ribeirão Aldeia Velha., onde fundam 

uma aldeia denominada por eles Wedetede'Pa, no vale do Rio Cou 

to de Magalhães, onde vivem até 1 915. 

- Aquele e-uh-grupo que havia indo em 1 912 para as "marqens do Ri 

beirão Aldeia Velha (Wedetede'Pa), se subdivide em dois sub-g~ 

pás., a sàl:Jer: 
r • 

1 
: 

a} - Um sub-grupo de :f.nd:los Xavantie permanece na Pegião., •• 
nao mais em W~d~tede'Pa, mas sim um pouco mais a'Oest~ nas 

•••• ,~ Culabá ~ , "" a22-1011 - O u f a b â, 

mas 
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! 
·, 

c : margens do Rio Couto de Magalhães, onde fundam uma nova· 

Aideia-Parabuhu, onàe ficam até 1 918. 

b) - Uma parte destes -Íru;],ios sai, em 1 915, de WEDETEDE 'PA e 

vai pcaia as maFgens do Culuene, onde fundam wna Aldeia 

chcanada Oniudu, e lá permanecem por um ano. 
1 
1 
1 

,1 
- Um grupo segue para o Médio Culuene e se divide em dois sub 

grupos: 

Um desses gru.pos, mais ou menos em 1 915/1 916, segue para o 

Rio l3atovi (onde hoje é a Reserva Ma:r,echal Rondon). 
i ! 

- Um outro grupo, mais ou menos em 1 915/1 916, segue para as e~ 

beceiras do Rio Ronu:r>o, (hoje Parque Indígena Bakaeri ou Si 

mões Lopes) • 

- Um gru.po, mais ou menos em 1 915/1 916, segue em direção ao 

baixo CuZuene. 

1 

- Um quarto grupo permanece entre 1 915 e 1 916 na margem do C--~ 

luene (Oniudu). Em 1 917, retorna para as mar>gens do Rio Couto 

de Magalhães e se junta novamente com aqueles Xavante que fo 

ram para Parabubu . · 

- Finalmente, + em 1 918, os indios que estavam em Parabubu- mar - - 
gem direita do Rio Couto de Magalhães - "enfrentam, sem suces- 

so, o ataque de dissidentes Xavante que lhes inceruÍia a Al 

deia. Dai abandonadas as aldeias de ONIVDU e PARABVBU se fixam 

em PARAWADZA 'RADZE" 

•' 

) 

fiUESITO _ N9 _0? 

-"Se nas áreas em questão existem vestígios de sttios arqueoló- 

gicos de antigas aldeias e se nelas se constatam a presença 
• 

ftsica de aldeias ou malocas habitadas pelos tndios Xavante 

dê forma efe.tiva e em caráter permanente e se nelas (nas tier-« 
r•éi.8,i, se cone tatiam a pneeença f:f.siaa de aldeias ou malocas, ha 
bitadr:u. pe'loe t.mJ.ios Xauantie de foPma efetiva e em caráter 

,. ~ .. permanent:« ". 
1 

·I 1 
P.ua Dr. Leonldaf d11 Matoc, 208 - Jardim Cuiabá :....· \] Fona: 322-7017 
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i . - Na inrrpeçÍÍ.O .ftsiya efet;uada nas áreas de terras das Fazenda• 

Xavantina!s;A, !~atrela v•oeste S/A e Capim Branco S/A, não 
foram enContradD• .quaisquer vestigios de sttios az,queoiágicàs. 
. ' i Conforme'concluaão desta perteia, foi somente no pertodtJ entre 
1 912 e 1 918 que os xavante permaneceram em terraB próxima• 

àquela• três Fazenda• citadas, nas Atdeias de paz,abubu a Su 
doeste, e de Oniudu, a Oeste das FazeniJas retromenaionadaa, 

l_~-, 
~ ' 
,· 
(i: 
}., i. 

'i t 
1 

- A detaihada anátise do mosaico aerofotogrâfico, na escaia 1: 
40.000, das Fotos Aéreas tomadas em 25/05/1965, que recobre~ 
queias terras, reveia que não há qualqueriiilÚ!fode aideiamen 

to irultgena ou posstvet sttio arqueoiógico que indicasse ter 

havido aideiamento iruligena, nas terras elas Autoras, 

- Como as fotos aéreaB são bastantes nttidas - netas apaz,ecel!l in 

ciusive os primeiros caminhos de penetração, que ievavam ã Fa 
zenda Xavantina - podemos afirflla:t', com absoiuta convicção, que 
não havia, em março de 1 965, q.,alquer irultcio de sitio• az,qu!!. 

oiógieos de antigas aideias indigenas, ou qua'lquer aldeia ou 
maioca de {ruiios naquelas terras, nem mesmo as dtJ iruiio Benedi 
to, já que estas não apaz,ecem nas fotos aéreas tomailas em maio 

de 1 965, antes de seu "retorno". 
Até ma:io de 1 965 - data das fotos al,reas retro meneionadas , 

não há quaÜJuer sinal de vest{gio de aideias ou maiooas de in- 

dios naqueias terrasº 

1 

- A pa:t'tir de 1 966, entre 8 e 6 ano• apôs a alienação das ter 
ras elas Fazendas xavantina, Estrela v•oeste e capim Branco, P!!. 
lo Governo do Estaào de Mato Grosso, existe wna aldeia - aque 

la comandada peta truiio "capitão" Benedito Loazo, tocaiizada 
nas proximidades da maz,gem direita dtJ Ri,o Couto de Magalhães, 
em terras da Fazenda xavantina S/A, na área dtJ I,ote denominadtJ 

SÓ.ó pedro, Deade 1 966 até hoje, fUlueia aideia é ha},itada ·por 

tnâiõs xavante. 

;:':.·.,",;;~ ,. •• Jtl 
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S/A e Capim IJranao S/A, após portanto, a data do Decreto de 

Criação da Reserva de Parabubure. 

' '1 
f l 

- Estes {ndio~ que habitam aquelas aldeias, a pax>tir das c'iatas 

assinaladas, o fazem de forma efetiva e em cax>áter permanen 

te. 
,, 
' 

.~. 

-"Se no ano de 1 957 houve nesta região do vale do Rio Couto de 
Magal"hães ação oriunda por pax>te dos civilizados culminando 

com a destruição da Aldeia principal então denominada ''PARABQ 

BURE", habitada pelos Índios Xavantes7 Esclareçam, os senho 

res Peritos, outros fatos históricos marcantes que eviden 

ciem os massacres sofridos pelos {ndios que ali viviam e as 

suas principais coneequénciae", 

Resposta 

Como já visto nesta Pericia, a Aldeia denominada PARABUBV, e- 
xistiu entre o Ribeirão Aldeia Velha e a margem direita do 
Rio Couto de Magalhães, somente no periodo entre 1 915 e 
1 918, e ~brigava um sub-grupo de {ndios Xavante, que foi 
guerreado por um. grupo de Xavante dissidentes, que, em 1 918 

queimaram a Aldeia Parabubu, indo aqueles índios para PARAWA 

DZA'RADZE. Não houve, portanto, nas terras das Fazendas Xava~ 

tina S/A, Estrela D'Oeste S/A e Capim BT>anco S/A, qualquer a 

ção armada contra os {ndios Xavante, mesmo porque, naquele a 

no de 1 95?, segundo os registros consultados, não havia in 
dior no Vale do Rio Couto de Magalhães. 

O que se concluiu, da leitura de diversos documentos, é que 

ocorreram diversas "eecaramuçae" entre Í-ndios e brancos, en 
-tr>e 1 887 e 1 iJEJO, na periferiv- de wna área constituída pe 
ios· Rios dás MtJr>tes, Ronuro; Babovd: e Suiá-Missu, distante , 
portanto; das terras,das Autoras. - 

' ' ' 1 ~ 
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No dpcwnefft:° da FUNAI (anexo n9 01)., que ci ta : as EFEMERIDEf 

XAVANTINAS.,' em "Os Kaoantee e a Civilização" de Lincoln d~ 
1 ' 

Sou~., diz "encontramos uma·: série de ataques de Kauantee a ci- 
vilizados entre 1 887 e 1 950 todos eles realizados na perife 

ria _da região mencionada o que prova a.inexistência de qual 

quer não :tndio em seu intex>ior> até aquela época", 

- A ''lJerifer>ia da região mencionada" é constituida pelos Rios 

das Mortes e RonUX"o., como cita aquele docwnento. 

Ora, se os ataques se deram na 1~eriferia1~ eles só ocorreram 

ao longo de uma faixa de terras do Rio das Mortes e do Rio Rq_ 
nuro, longe, portanto, do Vale do Rio Couto de Magalhães. 

e . . - 

Portanto, pode-se afirmar com convicção, que nas terras das 

Fazenda Xavantina S/A, Estrela D'Oeste S/A e Capim Branco 

S/A, que englobam parte do Vale do Rio Couto de Magalhães 

(margem esquerda) não ocorreram choques armados entre bran 

cos e Xavante~ em 1 957 pela inexistência de indios naquelas 

terras., naquela data. 

QUESITO N9 09 

-"Se os indios Xauanbe sempre Lutaram e reivindicaram aoivrada- 

mente as terras do Vale do Rio Couto de Magalhães que lhes 

foram usurpadas a "manu mil i tare" pelos não -índios". 

Resposta 

ti'. 
i'· ~- 
1\I 

- A resposta é não, conforme já e;x;pla.nado anteriormente, no 

quesito cinco, onde está evidenaiado que a primeira ~eivindi~ 

eaç<lO dos ind:ios Xavante - de forma paaÍ-ficei.., através da 

FUlvAi -• deu+ee em 1 968, pelos Xavante comandados pelo Í-ndio 

Xauantie "Cap]: tão ,, Benedi. to Loazo , para a doação de + 4. 500 
. . - 

. ,.hâ (tbte são Pedro); onde se encontram aqueles silvicolas ., 

1 
~eii.~e~.1 966 {iniciatniente 5 i.nd:úos., e, a partir dff 1 968, 40 
lffi:li6s). ~ ,1 

., ~~ 
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- Os primeiros atos 

sobre as terras do 
' 1 

mente 'das Fazendas 

de reivindiaação belicosa de indios Xavante 

Vale do Rio Couto de Magalhães, especfficÇi 

Xavantina S/A, Est!>ela D'Oeste S/A e Capim 

Branco S/A, deu-se em 1 979, quando a FUNAI tiranefex-iu o 

dio Celestino e seus 80 seguidores, da Reserva do Sangradouro 

par, a Reeeiroa Couto de Magalhães, com o fito de, ao que par!!_ 
ce, forçar o Governo Federal a ariar a Reserva Xavante de Pa 
rabuhia'e, o que de fato ocorreu em 21/12/1979, at!'avés do De 

creto N9 84.33?/?9. 

QUESITO N9_10 

,. 

-''Se o Governo do Estado do Mato Grosso, no ano de 1 950 atra 

vés do Decreto Estadual de N9 903, de 28 de março reservou 

para o uso dos indios Xavante as terras pelos mesmos ocupa 

das, no munic{pio de Barra dos Garças? No caso afirmativo, se 

o Governo do Estado respeitou os termos desse Decreto, não e~ 

pedindo titulas de propriedades a partieulares aom incidência 

nos limites nele (Decreto) fixadas?". 

Resposta 

Este quesito formulado pela FUNAI é de fundamental importân 

cia, porque não só sit:ita perfeitamente o pertme"tro da área 

reservada a todos os indios Xavante que então habitavam e ou 

perambulavam pelo então extenso Muniatpio de Barra do Garças, 

como também define o tamanho da área e as consequências tr>á- 

gicas que à .ndo utilização daquelas terras pelo BPI 
FVNAI) como terras indtgenas, trouxe para os Xavante 

• 
do de Mato Grosso, e sobretudo para os proprietá.Pios 

dquiriram téYTas do Governo de Mato Grosso, a pa:r>tir 

(hoje 

do Esta- . 

que a 
de 

1 j58~ mesmo fora daquela áz.~ resePl)ada aos tndios Xavante. 

- o !Jêfi -ê to N9 903 de 28 de maz>ço de,. 1 950, publicado no 

z>id rJ.fieial do Estado do Mato Grosso, NQ 10. 874 de 
i 9ã~~ (~~~ nP l6);.. tetabaieae, verbia: Art. I 

R,a O.. Lecnldas do M,,.,, 208 - J;,dim Coiabi ~ f '"" 322,7017 - C, 1 ;·,, 

., 

Di ~ a- 
30/03/ .. 

Mato Grosso 
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Yur~i,11. F'cd-:r&l-- .' I T. í 
!~·/twj_ mwx+ 
--,----·-- ' - ·- 

···11· . 1 

11 ~·· - _:1 

1 :, 
'! !· 

-'_' t 
''Fica reservada para uso dos tndios Xavantes, no nunicipio de 

Barra do Garç~s, a área de terras pelos mesmos ocupadas den- 
' 1 

tro dos seguintes limites: partindo da barra do Rio Noidori 
\ 

no Rio Manso, por este abaixo até a Barreira do Bocada; deste 

por uma Unha seca, no rumo NW 5890a ' até encontrar a linha 

de 529001, de longitude; deste ponto por uma linha de rumo 

23900 'SW, até encontrar o ponto de interseção da linha deter 

rrrinando o 539001 de longitude com o Rio Noidori, e deste pon 

to pelo Noidori ahaixo, até a sua barra no Rio Manso ou das 

Mortes, ponto de Partrida"; 

! r r- 

' 1 

•!' 

·; 

1~rt. 29 - As terras ora reservadas serão medidas e demarca- 
I' 

das pelo Serviço de Proteção dos 1ndios, dentro do prazo de 

dois anos 11 ( grifos nossos) 

7 Marcando no Mapa (vide doe. anexo n9 15) o per{metro da 

reservada verifica-se que: 

..• 
area 

a) - As terras do Vale do Rio Couto de Magalhães e, especial 

mente as terras das Fazendas Xavantina S/A, Estrela D' 

Oeste S/A e Capim Branco S/A estã.o fora dos limites das 

terras reservadas aos Xavante por aquele Decreto N9 903. li 
r 
1 

! b) - A divisa das terras reservadas pelo Decreto 903, mais pr§_ 

xima das terras das Fazendas Xavantina, Estrela D'Oeste 

e Capim Branco, dista delas! 20 Km. 
< 
)' ~, 
f. 
t 
~ 

f- . ,.. 
' ,:,. 

! 
j 
' ' 

'.· 
1 ,3 

} 
;-'} 
~!!/'.: 
~ ;li- 
·IJ'· 

.•. 
,;j 
-i· 
,~ .~· ~ .. .. ~- 

- Sabe-se que o Serviço de Proteção aos 1ndios, cujo sucessor l~ 

galé a FVNAI, não mediu e sequer demarcou aquela terra, por 

razões por nós desconhecidas, dentro do prazo legal fixado 

no Decreto 903 • 

t. 

- A área reservada pelo Decreto 903 era de! 2.400.000 (dois mi 

lhões e quatrocentos rrril hectares), suficientes para ahrigar 

todos os Xavantes de Mato Grosso. 

Devido ao desinteresse apa:rente do S.P.I. - ~tual FUNAI - e a 

consequente ineficácia do Decreto 903, o Governo do Estado de 

Ma-to Grosso, pela Lei N9 9 48 de. 15/12/1 9§6, publicada no Diá- r 
rio Oficial d.o Estado de Ma-to Grosso em 2?/12/1 946, alterou \ .. 

\ 

Rua Dr. Lcionldas de Mataa, 208 Jardim Culabá ~ '"" 322-7017 
' \ 
·~ 

Culabã Mato Gross·o 
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' 
vos de : suas 'tierrae, e do Mapa anexo n9 15., que as tex-xae daque 

• 1 -· -·- - 
i 
! 
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1 
1 

t . 
t 

... 

o D ereto 903., da seguinte forma: 

'~rt. 1 - Fiaa a reserva de terras feita para os indios Xavan 

te, no rrruniaipio de Barra do Garças., de que trata o Decreto 

n9 903 de 28/03/1950, com os seguintes limites: Partindo da 

Foz do Rio dos CÔcos, com o Rio das Mortes, por este ahaixo, 

na margem esquerda até a Barreira do Bocada; deste ponto, por 

uma linha seca, no Rumo 589 00 ' NW até encontrar o 529 00 ' de 

longitude; Deste ponto, em rwno Sul, pelo linha do Meridiano 

529 00' até confrontar a barra do rio dos CÔcos e dai em li 
nha reta ati o ponto de partida." 

,. 

1~rt. 2 - Serão revertidas ao Estado, as terras ora reservada~ 

caso o S.P.I. não fizer a sua medição e demarcação, dentro de 

dois anos". (grifos nossos) 

) •... 
tt: 
-;..· .. 

f 
1 
1 

''/"' 
•/ '! 11 1 ' ' ' 

1 
1 

.:1, '! 
1, 
1 
1 
' 

- O prazo de validade daquela Reserva expirou em 2?/12/1 958 · já 

que o S.P.I. - atual FUNAI - não f~z a medição e demarcaçdo de~ 
tas terras em tempo hábil • 

Esta nova área reservada tinha aproximadamente 1.200.000 (hwn 

milhão e duzentos mil heata.r>es), ainda assim suficiente para 

abrigar todos os Xavante de Mato Grosso. 

- A plotação do pertmetro desta nova áPea, no Mapa de Mato Gros 

so. (dóa. anexo n9i5), permite ver que as terr.:ts do Vale do 

Rio Couto de Magalhães, e, em especial as terras das Fazendas 

Xavaniina S/A, Estrela D'Oeste S/A e Capim Branco S/A não se 
} 

lo6aliiciJn dentro do pertmet:rio das terras reservadas ao indios 

Xavaii:i e pel:a is: Estadual n9 948 de 15/12/1 956, distando de 
ias Hiâis. ou nienoe 110 Km. 

.. 
' ~ 

,-?• 
J 
! 

,. 
.•. 

que era de 2 anos da data de publicação, portant9 até 30/03/ 

1 FS~ - o Gove:r>no do Estado de Mato GPosso respeitou aqueles 

limites não alienando terras a pa:rotiaula.res dent;r>o daquele pe 
rÜnet;ro explicitado no referido DeaPeto 903. 

Ea 
podemos afirmar c-;m ~8~ 
~ mm===--· 



,,.,. 
1 -, 

. 
(/ . h . I'. \ 
Jt11'1r111'fir. r t·1·i/,1. ,~,1. ,-. d,,,, . .· ' 

",' 
t 11jjt,,t,,,h6 ll11t(1hltlllÓ .. 

. (.Ili .li MI ~.11l;i u '. 

... ;,;o 
,•' 

vos de :mas le1'1Y1.s, e do Mapa ane:i;o n9 15, que aa bcvvae daque 

Lac /;1,ês Fazendas estão [ora dos. ti111if;~s das terras veeervadas 
aos -índfos Xauani:e, pelo Decre to 903, distando delas, aproxima 
damente, 20 Km. 

- 'l'ambém en lão [ova dos l.imi. iee dás ierran reoervadae aos Lndioc 
Xavant:e pela Lei Es tadual. n9 848 ( distando del.ac rii'ais ou menos 
.7 JOKm) _, i.cndo , por tanto, o Estado de Nai.o Gvonna, 
os l iiui tee ela Reeeroa do Decve to ·903 e da Lei: 848. 

- As terras das Fanendae Xauantd-na ,S/A, Eui1•ela D 'Oeste S/A e 
Capim Branco S/A fow1.111 al.i enadae pel.o ·Gove1•11.0 do Estado de Ma 

to Grooeo; entre 0?/08/1 958 e 18/08/1 960., enquanto que o De- 
cre to n9 903 é de 28/03/1 950_, ,1zJwendo caducado em 30/0J/ 
1 ,(}[i]. 

~ . 
(JU/,'S11/'0 _fJ.~_11 

-"Se além doa iates das Fazendae eupraci.tadae, o Esta.do de Mato 
Grosso titulou a outros particulares áPeas "incidentes cobre 
a r eqt.ao do Rio Couto de Magall;;;,e~ ·e···aos .atuais Umites defini . . . - 
dos para a "Reeeroa Indígena Parabubure 11? No cada afirmativo , 

·,· 
eecl.arecev ae essa ti·tutação abrarujeu ou níio a -total.i dade 
da área dee t inada à referida Reserua Lndiqena; ou qual o seu 
percen tua L a t: ingiâo pelos· - (;Í. tiul-oe por venbura expedi.doe , 

S-im, o Governo do Ee tada de Mato· Groeeo , além. das t.ernae das 
frê.r; Farendan , l,w,;bé111 td tul.ou: a·;ut1•~s par t.icul-aree ál'eas de 
Lervae cobre a 1°egú'T.o do Val.e do· Rio Couto de Mogalliãec, e dos 
atuais l?'.n1i t.ee dej-i ni.doe paPa a "Itesevva Indtgena Paraabuburc !' 

. . . 
- Dac Eaeendae Xuuanbi.na B/IJ, Ee t.relo: ·D ' Oeeíie S/A e Capim Bvan= 

ao S/A, o Lobal: de :iw:w t.evvao Zimi>t.-adas pelo Governo de nato 
Groeeo é de 109.922lia e 1'l19 ,/;. a áPea atinoida pela e11foçt1.o 

fina Tlr. l.u.inl Jas de M ,lrm. ?00 ,l.nriim Cui:1há Fo n e: 3!~·1017 eu la li ã M;ito Grosso 

- .~ 

. .;;,_,,, .,· . >"/~& ;//.,;/ .. : ' 
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i! 
I! ;, 

da R~serva;Indtgena Parabuhure foi 89.419ha, ou seja, 81~34?5~. 

daquele total., 
. 1 

- As o~tras áreas de terras 

do Estado 4e Mato Grosso, 
re, são as seguintes: t§Rti#-ll&'ãZZãifl 

tituladas a terceiros pelo 

atingidas pela Reserva de 

·Governo 

Parabubú 
.--· 

i . 
NOME DO' PRIMITIVO PROPRIETÁRIO _ ....•. ' ---------- PERCENTUAL DA ÁREA ATINGIDA PELA RESERVA ---------------------------------------- 
Elai Lopes Martins 100% 

Amauri Martins 90% 

Antonio Belinaso 82% 

Antonio Garcia 85% 

·'ft •• 
,' 

Benedita A. Novaes 30 

Seringal XingÚ 

Agenor F. Leão 

João Otávio Cerqueira 

18% 

60% 

80% 

Banco Planalto (cuja venda. não se completou 

{,, 1 ! posteriormente ARMANDO CONCEIÇÃO) 100% 

Joana P. Padilha 60% 

Aracy de Moraes 60% 

João Franaisco da Silva ?0% 

Araldo J. Siqueira 12% 

Mário Penteaclc Nunes 30% 

Dado importante é que todas as áreas acima citadas, inclusive 

três Fazenda.s, tituladas pelo Governo do Estado de Mato Gro~ 

so, ahrangidas pela Reserva Xavante de Parabuhure, situam-se 
• 

fora do per>Í,metro das terras reservadas para uso dos Xavante 

pelo Decreto;Estadual de n9 903, e pela Lei Estadual n9 !148. 

QlJES:fiiQ .. Íf 9. .. 1.2 \ •• 

• 

' Rua Dr. Loorildai: dó Matos, 20B 
r 

Jardim Cuiabá 322-7017 eu l a b a Mato Grosso 
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J. _, 

j 

: 1! 
1 

~ r 

J 
1· 

-i:' 
1 

1 
11 ·, 
• 1 
1 ,, 

1 ,, 

- Não há qualquer referência de que a medição e demarcação daque- / 1. 

Las terras tienha sido feita de acordo com a Lei Federal 3081 :-1 ,, ' 

1 

i 
,J 
! ~ 
~ ; ' 

1 ~ : ' 

r1 : 
M : ! , 
~ ' 1 

1 
1 

1 

Justiça Federal - M T. 
1· \' ,.J 
F;w:~-4~ 

1 

1 

Resposta 

1 

-"Se o Estado de Mato Grosso, Antes de alienar os lotes das Faze~ 

das supra mencionadas aos antecessores dos Autores, promoveu 
' ! 

'1Ação Discriminatória" Para deslinde das terras d.o seu d.ominio, 
1 

com exclusão da~ áreas in.d.igenas na regição compreendida pelo 

munic!pio de Barra do Garças, conforme exigência da Lei Fede 

ral n9 3.081 de,22/12/56?. 

i 
1 1 

- Segundo consta do texto de todos os tit:ulos de venda das 
ras das Fazendas Xavantina S/A, Estrela D'Oeste S/A e 

Branco S/A, o processo de medição e demarcação das terras 
. ~ 

feito de acordo com as normas estabelecidas pela Le~ 06 

dezembro de 1 949. 

ter 

Capim 

foi 

de 

de 22/12/56. 

- Como aquelas terras das três Fazendas citadas alienadas pelo 

Governo do Estado de Mato Grosso, sempre estiveram fora d.o per{ 

me'tro das terras reservadas aos indios Xavante do munic{pio de 

Barra do Garças, pelo Governo de Mato Grosso, tanto pelo Decre 

to 903 (! 2.400.000 ha) como Lei n9 948 (~ 1.200.000 ha), por 

este fato, provavelmente o Governo do Estado de Mato Grosso se 

julgou dispensável promover a Ação Discriminatória. 

fJUESITO N9 13 

-''Se as Autoras exercitaram, em alguma época posse efetiva e real 
nas áreas obijeto do li tí.gio e se ali introdúziu benfeitorias 

ou acessões? No caso afirmativo descrever minunciosamente tais 

bens incorporados ao imóvel"º 

Resposta 

- Sim, as Autoras exercitaPam a posse efetiva das ~eas de terras 

d.as três Fazendas, desde a data de compra das terras até a da 
ta d~. desocupação a ent;x>e9a à F~NAI, em setembro de 1 980. 

- Á r~Íaç~a detaihada dae benfeitorias, acessões e aquisições di 
vePSÍ:ÍS ::i éitas pelas Auborae; desde ã aquisição das terras até a 

~tà d:â. drid~tTu da RJt1ewr.i de Parabubure (21/12/1979) é a eequin; 
f;fil, ! ' - 

R , !, ~' ua Dr. Leonldas de Matos, 208 - Jardim Cuiabâ ~ \ Fone: 322-7017 
;I , 1~ 

e lira bá Mato Grosso 
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l: lf.~I M 1 N A Ç Ã O UNID. ÁREA DA F. ÁREA DA F. 
',.. J.:,.. XAVANTINA ESTRELA D I CAPIM 

OESTE BRANCO 

1 
J capim brach iax-ia Decumbens ' !' 

Estado Fitm;anitárío ótimo ha 2.240 4.400 350 6.990 1 

I ~pim boacliiax-ia Pudzi.ci.eri 1 

f sis - idem ha 260 20 20 300 ! 

l _: Cap~neims ~ Napier- Idem I ha 1 50 1 20 1 - 1 70 i 

1 

~ Cap~m Jaragua-bem forrnado 

Estado fitosanitário ótimo I ha - Capim Jaraguá-área de ma- 

ta pesada,bem formada,es- 

tiado fitosanitário »equl-. 

l J 
1 
i 

., 
-39- 

Capim brachiaria Humid{cu- 

La - {dem I ha 10 50 I· 
I· 10 30 

300 250 650 100 

ha 1. 850 1. 850 
\• 

600 
--· 

r 
!· 
i 

' 
150 

7 Capim CoZonião,estado fi 

tosani tário r•egu lar ha 600 

8 Área de cerradã.o destoca 

da,enleirada,Zavrada e 

plantada arroz em 77/78 e 

milho em 78/79 150 ha 

9 Área de cerrado,desmata 

da, deeiocada e enl.ed.rada 300 ha 300 

io Áreas de cerrado onde .hou 
1 - 

ve desmatamento,destoc~, 

l-avraçao, grade ação e p1Zan 
tio de arroz e milho, Pº!:!.. 

teriormente usada para 

plantio. de pastagens ha 2. 880 4. 700 480 8. 060 ! 
11 

~· 
,? 
"!''. 
?J' ·:, 
"U ,,· 

Incorporação de adu 

bo,na área acima, à 
base de Z60 kg/h~ 

'I 
11 ~ 

• 
409,6 704,0 1 60,8 ton 1.174,~ !! 

Rua Dr. Leonldas de Matos, 208 

.r 
,, ., - 
'X- .•• !! 

_./a.:, 

Jardim Cuiabá 
~ 
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pJSCRIMINAÇÃO 
! 

ÁREA DA F. 
XAVANTINA 

ÁREA DA F. 
ESTRELA D' 

OESTE 

ÁREA DA F.I TOTAIS 
CAPIM 

BRANCO 

VNID. 

cercas de arame liso~ de 
4 e 5 fios., evi maâeirà de \· 

' 1 
tei, com baloneine , eqnser 1 

: 1 1 -, 
vação ótima ;I \ m 267.SOO 137.200 45.300 450.000 

-------,~~~~~~~-;-~-,r-~~--t--~~~~~-f-~~~~~+-~~~~-+~~~----'ll 
- la.a. l. l _, 1' Estra e i.nternas,fe1.,.tas 1 ~ 

1 ·• ! , r 
mecani.ccunente3conserva- 

. : 1 
ção reguiar 1 1 ' 

233.000 128.000 39.000 400.000 
1 

:1 m 
1 

t' 

i. Estradas externas de[ li 
gação de rodovias vibi 
nais até a divisa das 
Fazendas passand.o pelas 

propriedades de Adauto 
Freitas3SP.Hernani~viú 

va do Sr.Areolino e Fa 

11 
11 
I' 

zenda Arizona 52.000 52.000 m 

15 Ponte e pontilhões., em 

i madeira de tei>dentro ' ! das três Fazendas '1 un-. ·· 1 52 1 17 1 11 1 80 

1 16 Pontes feitas fora da prg_ 
priedade:2 sobre o Ribei 
rão Aldeia;Ol sobre o Ri-' 

beirão Felipe;Ol na p:riopr~ 
da viúva do Sr.Areoiino 

í :, 

t 
:·m ! 1 

1 
l 
1 
1 
í 
1 
1 

1 
' 1 

un 04 04 

17 Currais,ik grande capaai 
dade e boa qualidade, em 
mancos de aroeira,recux, - 

sos h{driaos,etc.,conserv 

ótima,c/1200 m de peT'Í.me 

tr>o. un 03 02 05 
j. 

-i 

il l, 
n3 ft )1 

/1 ,, .. 
!'i .. 

18 
. 

I• 
' 1 

Rua Dr. Leonldas de Matos, 208 
i 

Currais seaundár>ios, d.é 
mancos de aroeia-à, dom 800 
m de per!rjjé jro; aOriii. t>egu 1.. \ un j í [ - - 

--·-_·_--_--:...:.:.:..:...·- · · l - r l _ 1 
01 

r 
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DISCRIMINAÇÃO 
UNID.\ ÁREA DA F. 

XAVANTINA 
ÁREA DA F, 
ESTRELA D' 

OESTE 

ÁREA DA F\ TOTAIS. 
CAPIM BENFEI 

BRANCO TO RIAS 

Depósito p/cereais,estr!::±.. 
tura de concreto,vedação' 
de aivenaria,cobertura de 
arcos de aço,te1,h~s aium:f 

nio,piso macadame,portas' 

de correr em f o 1,has de aço 
c/inst.elétrica,conserva- 

ção ótimq 

1,. too 
m2 1,, 1,00 

Prédio para secadores;es 

trutura em concreto, piso 

concreto,estrutura e pila 
res internos de aço,cobeE._ 

tura em arco de aço e te- 

7,has aium{nio,pprtões de 
; 

folhas de aço ;;instala - 
ção eiétrica.Cons.ótima 

400 

m2 400 

Conjuntos de secadores p/ 
cereais marca Pampeiro , 
mod. 220, c/moegas,fornaVns 
pré-limpeza,secadores,co!!:._ 

junto eievadores,duto de 
si- 

1 

\ 
\ secagem,ventiladores, 
1 los de descarga,et~., con 
\ sewação ótimr- , - ej 02 - - 02 

1 ' . 

\ 

22 Pavi 1,.hão da d erraria nova ! ! 

, pi Laree de cu;'Oeira, ocoe»: 
' ·1 1 

\ 

tura de zinco;. ,piso! macada 
me,bases de poncr~to p/a.s 
má~inas co~ insta'lações 
el~trica ê hidráutica-Con 

servaçM ótima. m2 300 ·- 
23 #&i>iihEó idEnitcd ao ante 

., ! ' - 

rirffó> âbhsifr•paçfu? 1 át-lma 
··-·-· ····--- __ •. __ .• ··-- ,.; -- • • -·. ! •. ,;;,;,.;;. \ 
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TOTAIS ·1 
BENFEI i: 
TORIAS ' 

- 
'.:f~SCRIMINAÇÃO ·~ p&H 
(r 

• 
., 
·, .. 
,. 
~ 

UNID. ÁREA DA F. 
XAVANTINA 

ÁREA DA F. 
CAPIM 

BRANCO 

Ji?EA DA F. 
ESTRELA D' 

OESTE 
Serraria dupla face,quase 

nova,marca Goiânia e seus 

equipamentos auxiliares 01 01 un 

Serraria velha marca IVL 

rz9 01 01 01 un 

25 Barracão depósito máquina 

e oficina,cobertu:I'a ETER 

NIT,piso concreto,conserv. 

regular m2 .240 240 

, 1' 27 r:': i~ênti~o ~o ant. 
- ' c/Z,nstalaçao el.é tx-i ca , con 

1 ! servação ótima - 1 m2 1 20 1 - 1 - 1 20 ; 

Refeitório/cozinha,alven9.. 

ria,telhas aluminio, piso 

concreto,inst.elétrica e 

hid:r>áulica,c/sa:nitário CE_ 
letivo e balcã.o de ma:nip'!:!:_ 

Laçao de refeições. Cons.ót. 1 m2 

28 

' l 
215 215 

29 Dormitório coletivo,alven9.. 

ria,telhas fibro cimento, 

piso concretoçüõ sani·tários 

03 chuveiros,c/inst.elétri 
1 • - 

ca e hid:r>áuUca. Con, óti~a I m2 
' 

so 

80 80 

Prédio p/escritório em ~l 
1 l- 
i ' 

venaria,piso concreto,te- 

lhas fibro ciment~,inst. 

e~étr>ica e hidráufica , 
Conservação ótima· 

1 
m2 100 100 
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- O tot-al. de ee tvadae i.ntiernae, com, t1,uí.das pelas Au toras e seus 
an t.cccccoree , a tinge 1.00 Km. 

- A J'ela~:(Ío comp l-et:a das eet.radao i.nternan, ext.ei-nan e pontes e 
pontilhões, eBlá de Lal-ltada no quesito n9 1 J, [ovmul.ado pela 
/•'UNA[. 

(Jl 11-:s l ro _ry_~-ºl - (,7up l.anen tov) 

- '1Na cÍ.1•ea li tu Lada pelo »endedor Ec iado de Ma to Groeeo , e que 

com-eeponde, neste proceeeo; aos t{tulos de domínio dos Auto- 
res, bem aaeim a sua posse direta; factual, 1uzs propi-i edadeo 
1•efm•idas 11a pe l1:ção inicial e âbcw,1entoD a ela anexadae çpcde-: 
se à pev ic ia -inforn1ar se as mesmas [ovam haui tat de tribos in 
d{uenac, ou noções de silv{aoZas, i.ceo por tempo imemori.al- .?11•· ~ 

·,· 

- Não, naquela área t-i tulada pelo Gouerno do Estado de Mato G11os 
so alienada a panbi-cul-aree , entre 08/1 958 e 08/1 960, atra 
vés de 11 (onze) título8 definitivos de venda de iierrae , no t~ 
tal de 109.922'1.a que são das Autoras, cuja parte de 89.419 lza 
foi t.rantsi'ormada m Reeerva Ind:Ígena Xaoant:e de Parabubune , em 
21/12/1 9?9, jamais foi habitat de tribos ind{genas ou 1w.~oes 

de ei.l.niool.ae, ou ocupada, -imemox-ialmente , pelos silvícolas, 
de qualquer nação, Xavanbe ~-u não, como se demonetirou , à luz 
do que se c011 térn nos es tudoe analisados, e como está eicpl.ana-: 

l I 
~ • ..; . ( o 11es ~ 1'01• una, em 1, tens an tetvioree , 

l ~· ' 
·~ \ 

) 

-Do r.w tudo do ln.e lÓ1•ico dos ind1:os xavante âedue-ee: 

a) - oue os {1uHos Xauanbe sã.o oiriundoe do Estado de Goiás, on 
de j'oram contactados pela p11i111ei11a vezJ pelos brancos, nos 

i.doe de 1 700, onde haln'. Lavam, [untamenic com os -ÍnJios X~ 
veni:e , naque la po1·~·1'io de t c1•1•as, que se loca l.i.za, cm l.re os 
meri.dionoo 489 e 519 e. entre os paral-el-oe 129 e 169, ntu i tio 

Lonqe , como se vê, das berro» das Auto1•as. 

flu~ Dr. l.cont íns de Matos, 708 J1rdin1 Cuiabâ fono: 322-7017 Culabâ M~lo Grosso 
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b) - Enline 1 ?00 e 1 850 os Í.ndios Kaoantie , 
dioc Kaürpó, JÚ;<n•am w11 "acordo" d~ aliança com os brancoo 
e Vt7o vi vcn• na A Lde ia Ped110 I.TI, no Va Z.e do Rio Tocan t i.ne , 
onde j'icum até 1 8 50. 

e) - Em .7850., aqueles aiZ.v,:cofos ::;e Lrane ferem para as 
do Rio lh1nguaia, na divi ea dos l!:s tiadoe de Goiás e Mato 

Groeeo , por eau.9a de doenças e maus iiratoe dos brancoe , 
lá fundam um al.deiontenio, onde vivem en l11e 1 850 e 1 8?0 

e 

• 
Este st-tio íambérn é muito distante das ievrae das Autoras. 

d) - 11 pavtri» de 1 8?0 os Xauanbe abandonam as marqens do Rio 

Araquaia e vão local.i zar-ee na margem cli11ei ta do médio Rio 
das Nortiee - no Local. hoje aqnhecido por São Domingos, onde 
ficam até 1 900. 

Foi, porcaniio , no ano de 1 8?0-\ que os -Índios Xauani:e aderi 
lrc111w11 o Estado de biaba Croeea, em local- distante aproxima 

mente 100 Km elas te1•ras das Autoras. 

e) - Em 1 900 os Xaoanie passam para a oubra marqem ( eoquerda) 
do Rio das Noxvl-eo e fundam. um alâeiomento; onde hoije é a 
Recerna Indígena xavante Pimentel: Barboea, · também distante 

200 Km dar, terrae das Au iorae , 

E"sle foi o primeif'o ponto de concentração de í.ndios Xavante 
no Mato Croeeo; e, ao mesmo tempo, wn ponto de difusão da- 

que l.es Í,nclios. 

·., f) - Foi a pa11lir deste sítio (lzoje Pimentel Barboeal , 
1 900/1 910 que aqueles :{,ndios Xavante começaram a se difun 
di r e a pe1irv11bular por âivereoe sitias, no então grande Mu 

nicípio de Ba1•11a do Ga1•ças. .. 
Esta di[Hsão e perambuZação ievou parte daquel.es -Í.ndios Xa 
vante até o baixo Rio das ·Movtes, à Leste; ao NoJ?te até os 
aontJiafo11tes da Se1111a do Ronaadar ; a Oeste até o Rio Ronuro 
e Baiovi , formado1?es do Rio XingÚJ · e, <ao Sul, até o médio 

' '; ,,: ... · .. : .. 
Rio das Mortes. 

g) - Entre 1 900 e 1 910 aquele g1•upo· que se al.deiara em Pi111en- 

f111~ Dr. Lconi,fas do M,ilns, 708 .lardim CulJbâ fono: 322-7017 Culabá MJ\o Grosso 
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bel: Barboea, se eubdi oidiu e wna ptu'te {um eub-qvupo) foi 
pr.1l'a o Roncado» Lendo se Local-i nada p1•ó:.ci1110 ao Rio Suiá 
Hisau, a 250 Km das i.ervae das Autora8, onde halri iaram até 

f ,,u,,,,,11lt11 /\u1i1hfl'''º 
CIII ~ MI 1 :un;o 

1 9GS, quando enlão a l1'UNAI houve por bem iiranef'ex-i=l.oe 
( ao que consta em av?'.Ões da FAB) - para a Reeerpa Endiqcna 
ele são Narcoe (a 100 Km das terras das Auto1,as), local.i na- 

r 
I 

da na 111m>ue111 di roi ta do Rio das Nor tee , situada por> seu 

iuvno a .ZOO K111 a ,'JurlelJ l e da ei.dade conhecida por Xavanvina; 
Nava Xauant ina, Múdalro João Alber to , e f;ambém por Nova 

Bras i l ia (em verdade ho.je S<10 duas cidades: uma na margem 

divei la e ou. bra na marqem esquerda do Rio âae ttovt.es, 
'local onde lzá zuna ponte grande, de coneretio a11111ado). 

li) - Uma oui.ra subdivisão daquele _1grupo de Pimentel- Barbosa 

no 

se- 

qui.u mais ou 111011.os em 1 905; em ·aire,!ão ao baixo Rio Cul.ue 
ne, nrio nnriio di at.anbo da Bar'I'~ do Rio Sete de Se bembro no 
Rio cul.uene , dio lante mais ou menos 100 Km ao Norte das 
tervas das Auto1•as. 

i) - Um oui.ro eub-qrupo, mais ou menos em 1 910, deslocou-se de 
Pimentel Barbosa e [01: alâeiar-ee em· local p11Óximo onde Jz9_ 
[e é a parbe Sut da Reserva Indtgena Xauante de Areões 
(no Vale do médio Rio das Mortes) onde fundaram a Aldeia 

r,,ad2e11erua 'Pve, que die iaoa aproximadamente 40 Km a 

dais Lenras das Au ioras ; 

Leste 

j) - Este sub-grupo que se localizou, em 1 910, na Aldeia que 
eles chamavam M1dze1-.wa 'Pre, também se subdividiu assim: 

k) - Um g11upo saiu então de ív~dze11ea 'Pre (p11Óximo à Reserva de 
l11°eõea) e foi, em 1 912, al.oijar--ee próximo ao Ribeirão Al 
deia Velha, onde fi;rnriam wna A Ldeia denominada "lvedet;ede ' . . 
Pa", tendo nela vivido somente 03 (t11ês) anos, ou seja , 
até 1 .915. 

~ i 
i 
' 

' I• 

Z) - Em 1 915 os 'Índios Xauanbe ; ati ngidoo por um surto epidêmi 
co, al,a11do11a111 a A l.deia de 111edet;ede 'Pa (p11ó:r:i111a ao Ribei1•ão 1 

11 l.dei.a Valha), a se cubdi: vi.dein: · 

ll,rn Dr. l.nonidas rle Matos, 208 Janíim Cuiabâ Fone; 322-7017 Culabá Mato Grosso 
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111) - Um eub-çjrupo , em 1 915, vai para o médio Rio Cul.uene , 15 

Km da divisa Oeste das tierrae das Al-(to11as, e lá permane 
cem 111ui to pouco i empo , (oproicimadamente 01 ano), voltando 

a oubdivi.dir-ce e indo: 

m+l ) - Um grupo, para às cabecei rae do Rio Ronuro ; onde lio.ie e 
a Recoroa de Bakaeiri , distante 140 Km das t.errae das Aula 

:Pas. (No Local: conhecido por. Sin!Ões Lopets) , 

111--2) - Um íJJ'Upo tieque para o Rio Batovi~' onde hoje é a Reoerua 

Xaoani:e do Babovi , distante 100 Km das terras das Auto- 
1•as. 

11) - Um eub-qnupo vai para o Baixo Rio Cul.uene , a 100 Km das 
t.errae das Autoras. 1' 

o) - Um nub-qrupo Jú:Ja vagando na região., <!fui•ante um ano, até 
1 916, quando ref:onm para a ,~t8e-ia ueâetede 'Pa., pt•Óxima 

ao Riuei~ão Aldeia VeZha. 

p) Logo em seguida, prouaoelmenie efn 1 916_. "ainda nos alvo- 
• • • ' • •• 1 ~ 

1>es do séoulo xx" eetie grupo »eiornara pará· Wadetede 'Pa , 
vol.ta a aubdividir-se e pai•t~J!I.~,, ::.:/'.·: :_.'.,.._ ... '.' ' ,· . 

. ~'. . 

<, 

p-1) - Um sub-grupo vai papá as ma1'gene do Rio, Couba de Maga - 
Uuies onde fundam uma Atdeia;- então· denominada Parabubu, 
onde permanecem duuant:e dois .anoe,: ou .se.ia, até 1 918. 

p-2) - O ouiiro nub-qrupo vai para. o médio Rio Oul.uene, onde fun 
dam uma Aldeia, enbao conhecida por Oniudu, onde permane 
cem um ano, até 1 91 '1, ano em que; obandonam a, A Lâeia de 
Oni.udu ; nas marqens do médio ·euzu·~~e·-""" e\ vol-tam e juntar 
se ao oubro oub-qrupo , . na .·Aid~ia de '. .. Í'a;ab~bu - nas mar-: 

• :..- ·: . ~ :.-· :.:f!, . \ :·: •,•.. . -· 
gens do Rio Couto de Magalhaes, ·. '..,'",:--·::_·.;r: .. ,· •.. · 

' \. .., . ~ . . ·•: ~ 

q l - Logo apÓB,· esta reunião,· 1~ .. :AÍ·4~~:~:_'·d~~,)~~~bubu, em 1 918, 
. ' ' ·: ' . ',' . : ! " l:' 

eo te g11upo de Xavanbe" ••• enfi"i;mta:sem suce~~o, o ataque 
de dissidentes Kauanbe que Zhe~. ~ncendaia a al.de ia :«, . ", , 

Daí.., abandonadas as aldeias. de 'Oni udu e. Parabubu, se fi- 
• ' • • 1 

xam em Paraiaadssa 'Itadne die ianbe. das teri1as ·aas Aut.orao + 

90 Xm. 

. ... 

nua Dr. l.e ontd.rs tio M.,los, 206 ,lardírn Cuial,á. Fona: ~,n.1011. Culabá' MJlo Grosso 
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Em Cone lua ão 

Os Lndioe Xauanbe que habi: ta1•UJ11 e perambularam nas proicimiâadee 
das t.errae das Autoras [ovam somente aqueles sub-grupos de Parabubu, nas 
111aPga11s elo Rio Couto de Magalhães, e aqueles de oniudu, nas marqcns do má 

clio Rio Culuene. 

O período em que aqueles dois sub-grupos viveram na 2•egião 
ele O? anos aproximadamenie , e abranqe o per-iodo de 1 912 a 1 918. 

A expulsão daqueles dois eub-qrupoe , da 1•egião, foi ocasionada 

J e 

pelos Xaoani.e (os di.aeiâentieel que os guerrearam e Lhee incendiaram a Al 
deia, [acendo-oe se fixa1•em· em PARA ílÁDZA 'RADZE. 

Não e1•am (nem podem aer aonside~afias), aquelas terras das Auto 
ras, cumo halritab imemorial, dos Kavaniie, e muito menos terras habitadas 
pemnanenbement:e pelos silvÍ.aoLas Xauanbe , como está claramente expoe io a-: 

~ . cima; 

Oui.abà, de março de 1 986 

-----------~--------------------------- 
EngÇJ .Ag.2"9. üuxondir Brito da Si Lva 

•, 

'-- PERITO 
• 
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