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DECISÃO 

 

 I – Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.  

II – Homologo o plano de desintrusão, apresentado pela FUNAI, determinando seu 

imediato cumprimento, de modo a atender integralmente a decisão de 4796/4801. 

Para tanto, em acréscimo às disposições de fls. 4796/4801: 

• Notifique-se, com extrema urgência, a FUNAI para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, forneça listagem dos ocupantes, não-índios, eventualmente 

identificados na terra indígena Marãiwatsédé, bem como informe data de início do 

processo de desintrusão, cujo prazo não será inferior a quinze dias à comunicação 

a ser feita a este juízo, a fim de que sejam realizadas as requisições de força 

policial ao cumprimento da medida. 

• Conhecida a data de início da desocupação, oficie-se de imediato, com prazo não 

inferior a 10 (dez) dias, à Polícia Federal e à Força Nacional de Segurança, para 

que prestem auxílio total e irrestrito durante todo o processo de execução da 

desintrusão dos invasores da terra indígena. 

• Ato contínuo expeçam-se mandados de desocupação da área indígena, com prazo 

de trinta dias, mantendo-se na área de domínio da UNIÃO somente os índios, 

conforme já decidido por este juízo. 

• Quanto aos ocupantes não identificados, expeça-se edital, com prazo de 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 
 

2/3 

  JUSTIÇA FEDERAL-MT

   Fl. ________________

   Rubrica ____________

conhecimento de 10 (dez) dias, lapso temporal a partir do qual se iniciará o 

trintídio para cumprimento voluntário da decisão judicial. 

• Juntamente com os mandados de desocupação, expeçam-se mandados de busca e 

apreensão de armas e demais instrumentos bélicos, eventualmente encontrados no 

interior da terra indígena, cuja posse e/ou porte não tenha sua regularidade 

imediatamente comprovada. 

• Em caso de abandono de móveis e/ou semoventes na área indígena, resta 

autorizada à FUNAI a imediata alienação dos despojos, com o depósito judicial 

dos valores auferidos com a venda, cujo destino será definido por este juízo após 

o trânsito em julgado da ação de conhecimento. 

• Oficie-se, com urgência ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, em 

Mato Grosso, a fim de que seja intensificado o policiamento ostensivo ao longo 

do trecho da BR-158, que atravessa a terra indígena Marãiwatsédé, inclusive no 

período noturno, como medida de precaução contra ataques aos indígenas. 

• Oficie-se ao INCRA para que, no prazo de 10 dias, ou da maneira que acordar 

diretamente com a FUNAI, proceda ao cadastro dos ocupantes irregulares da terra 

indígena, que preencherem os requisitos necessários para perfilhar no programa 

de reforma agrária do Governo Federal. 

• Oficiem-se ao IBAMA e ao ICMBio, com urgência, para que, juntamente com a 

FUNAI, exerçam as medidas inerentes à polícia administrativa-ambiental durante 

a execução do plano de desintrusão, com a prática de todos os atos necessários à 

tutela do meio-ambiente da reserva indígena. 

• Ressalto que o deslocamento a ser realizado pela equipe de Oficias de Justiça, 

responsável pelo cumprimento dos mandados a serem expedidos, deverá ser 

arcado pela FUNAI. Quanto ao pagamento de diárias aos servidores desta Seção 

Judiciária, deverá ser efetuado pela Justiça Federal, requisitando-se 
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administrativamente a verba necessária.  

•  Por fim, consoante já pautado, em caso de não-desocupação voluntária da terra 

indígena no trintídio concedido, resta autorizado o uso da força, inclusive policial, 

estritamente necessária ao fiel cumprimento desta decisão, bem como do inteiro 

teor da manifestação judicial exarada às fls. 4796/4801. 

• Comunique-se imediatamente o teor desta decisão ao relator do Agravo de 

Instrumento. 

III – Intimem-se. 

Cuiabá, 31 de julho de 2012. 
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