
NOTA OFICIAL

Considerando: 1) A repercussão gerada pela decisão que determinou a 

desintrusão da área Maraiwatsede, localizada nos municípios de São Félix do Araguaia 

e Alto Boa Vista/MT, reconhecida área como domínio da União e de posse tradicional 

de povos indígenas; 2) A procura dos mais diversos meios de comunicação junto a este 

juízo, na busca de informações a respeito do processo nº 2007.36.00.012519-0 e, 4) a 

necessidade de máxima transparência às decisões judiciais, o Juízo da 1ª Vara Federal 

de Mato Grosso, vem prestar os seguintes esclarecimentos: 

1) O processo nº 2007.36.00.012519-0 cuida de cumprimento provisório de 

sentença, proposto pelo Ministério Público Federal, objetivando a total 

desocupação da área acima mencionada por todos não-índios que lá estejam; 

2) Tratando-se de procedimento de cumprimento de sentença não cabe ao 

Magistrado condutor do feito proferir qualquer juízo de valor acerca do mérito 

da demanda principal, já objeto de sentença em primeiro grau de jurisdição, bem 

como acórdão proferido no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, os quais sucessivamente reconheceram a má-fé dos atuais ocupantes, 

bem como declararam a ocupação histórica das terras pelos indígenas da etnia 

Maraiwatsede. Idêntica conclusão se extrai a respeito da proposta de permuta de 

terras entre Governo Estadual e a União. 

3) Não havendo quaisquer recursos ou medidas judiciais dotadas de efeito 

suspensivo, contra o acórdão que confirmou a sentença em favor da desocupação 

das terras discutidas na ação de conhecimento, ao juízo da execução somente é 

dado o poder de aferir a presença ou não dos requisitos necessários à execução 

provisória da sentença. 

4) Verificados tais requisitos foi determinado o início do processo de 

desocupação, em decisão proferida às fls. 4796/4801 dos autos nº 

2007.36.00.012519-0.

5) Tendo a FUNAI apresentado o Plano de Desintrusão, o qual se encontra 

tecnicamente regular, e após prévia oitiva do Ministério Público Federal, este 

juízo, em decisão prolatada na data de ontem (31/07/2012), homologou referido 

projeto. Na mesma decisão, restaram estabelecidos os parâmetros necessários 



para o seu imediato cumprimento, dentre os quais: determinação à FUNAI para 

indicação de data para início dos trabalhos descritos no plano de desintrusão; 

prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária pelos não índios; medidas 

administrativas e coercitivas; o uso de reforço policial no acompanhamento das 

notificações de desocupação, bem como para o caso de resistência à 

desocupação, com auxílio constante da Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Federal e da Força Nacional de Segurança. 

6) Tendo em vista que a ordem é para imediato cumprimento de decisão 

judicial, este Juízo aguarda a desocupação da área pelos não índios de forma 

voluntária, ordeira e pacífica, garantindo-se assim o devido respeito às decisões 

judiciais, não esquecendo a manutenção da ordem pública, sendo a força 

utilizada somente em caso de recalcitrância da desintrusão da área indígena, com 

o desforço estritamente necessário ao cumprimento da tutela jurisdicional, 

concedida na ação ordinária e executada pelo MPF nos autos nº 

2007.36.00.012519-0. 

7) Por fim, em relação à alocação dos ocupantes removidos das terras 

indígenas, há determinação judicial para que a FUNAI cadastre aquelas famílias 

aptas a participarem do Programa Nacional de Reforma Agrária do Governo 

Federal, remanejando-as para assentamentos regulares. 

8) Destarte, em relação às demais medidas adotadas, cumpre estabelecer 

que o processo 2007.36.00.012519-0 não está acobertado por sigilo, podendo 

qualquer interessado consultar os autos na sede deste juízo, resguardando-se 

apenas a prioridade de cumprimento das decisões nele proferidas, a fim de que 

tenha a rapidez necessária em sua tramitação. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente. 

Cuiabá, 01 de agosto de 2012. 

Marllon Sousa 
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara 




