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D E C I S Ã O 

O Ministério Público Federal requer, com fundamento no art. 4º da Lei 8.437/1992, a suspensão de 

decisões concessivas de liminares de reintegração de posse de imóveis supostamente inseridos na Terra 

Indígena Comexatibá, localizada no Município de Prado/BA, bem como daquelas que na mesma região, 

venham a ser proferidas no mesmo sentido. 

Afirma que todas as decisões são objeto de recurso nas vias 

ordinárias, mas, até o momento, continuam vigentes; que, após a publicação pela FUNAI do Relatório 

Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena em questão, tem sido frequente a 

prática de atos de violência contra os indígenas Pataxós Comexatibá. 

Sustenta que a aludida comunidade relata que em razão das decisões 

reintegratórias de posse, há grave risco de interrupção do direito à educação de mais de 500 alunos 

indígenas, entre 2 e 15 anos, das Escolas Estaduais Indígenas Kijetxawê Zambelê (criada pela Portaria 

1181/2006) e Tanara Pataxó Pequi Gurita (criada em 2014, com o funcionamento ativo de 9 núcleos), e 

que as áreas objeto das decisões liminares de reintegração de posse abrangeriam núcleos das escolas 

nas Aldeias Kaí (no Rio do Peixe Grande), Gurita, Mukujé e Tibá. 

Alega que não há local para realocação dos índios nem assistência por parte do Estado, enumerando os 

seguintes processos em que proferidas as decisões pelo Juízo da Subseção judiciária de Teixeira de 

Freitas/BA: 

1) 3211-77.2013.4.01.3313, ajuizada por Catarina Azevedo Pompeu 

de Souza Brasil – Fazenda Rio do Peixe Grande e Loteamento 

Paraíso, onde estão 75 (setenta e cinco) famílias indígenas (fls. 58/ 

2) 2784-80.2013.4.01.3313, ajuizada por Gildásio Grederick Souza — 

Fazenda 3E, onde estão 28 (vinte e oito) famílias indígenas; 

3) 3908-64.2014.4.01.3313, ajuizada por Rosaura Marinho de 

Santana — Lote 81-A do Projeto de Assentamento Cumuruxatiba, onde estão 12 (doze) famílias 

indígenas; 

Argumenta que o objeto do Parquet é assegurar a segurança das relações jurídicas; evitar lesão ainda 

mais grave à ordem e à segurança públicas na região, a pacificação da situação conflituosa, aduzindo 

que o requerimento de suspensão diz respeito somente a “ocupações indígenas consolidadas, com 

efetiva/considerável presença de indígneas que habitam esses imóveis, desde o último ciclo de 

ocupações, perpetradas pelos índios da etnia Pataxó, em 2013 (fl. 11). 

Decido. 



A suspensão prevista no art. 4º da Lei 8.437/1992 e no art. 15 da Lei 

12.016/2009 é medida de contracautela concedida tão somente para evitar que, do cumprimento da 

decisão de primeira instância, resulte grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia 

públicas. Admite-se, eventualmente, um mínimo de delibação da controvérsia subjacente ao processo 

principal para aferição da razoabilidade do deferimento ou do indeferimento do pedido. 

Pois, bem, compulsando os autos, verifico que, em relação ao Processo 0002784-80.2013.4.01.3313 

parece haver uma sobreposição de áreas supostamente indígenas com o PA Cumuruxatiba, na qual o Sr. 

Gildásio adquiriudo Incra um lote medindo 30ha 54, a 28 ca. com título definitivo expedido em 14/12/1999 

(fls. 34 e 47), onde construiu casa, curral cercas e plantou pastagens e pés de côco e criava gado, galinha 

e outros animais domésticos. O esbulho ocorreu em 19/02/2013, quando 7 indígenas invadiram a 

propriedade. 

Quanto à Ação 3211-77.2013.4.01.3313, a autora Catarina Azevedo Pompeu de Souza afirma que a 

origem da posse é centenária, pois que o Sr. John Gordon adquiriu do Estado da Bahia, em 1902, o 

domínio de uma área representada por 10 títulos, com aproximadamente 2.244ha. 39a.38,5c, 

denominada “Imbassuaba”, “Rio do Peixe Grande”, Sítio do Rio do Peixe”, “Rio do Peixe Grande” e parte 

da Fazenda Cumuruxatiba”, transmitida em 11/11/1929 a Julio Rodrigues; em 10/02/1951 à Sociedade 

Comercial Rodrigues; em 23/12/1959 a Hans Karl Weber” e em 22/04/1974 para um condomínio 

constituído por Espedito Cordeiro da Silva, Roberto Coelho Pompeu de Souza Brasil; Maria Coleta D. 

Silveira; Maria Azevedo Souza Brasil, Flávio Azevedo Pompeu Souza Brasil e Catarina Azevedo Pompeu 

de Souza Brasil. Atualmente a posse pertence à família Pompeu de Souza Brasil, a qual a autora 

representa. 

Já a Ação 003908-64.2014.4.01.3313 por Rosaura Marinha Sant’ana, cuida-se do Lote 81-A do Projeto de 

Assentamento Cumuruxatiba, adquirido do Incra. A autora informou que seu imóvel fora invadido por 

desconhecidos, em 09/11/2013. Houve liminar deferida pelo Juízo Estadual. No entanto, quando do 

cumprimento da decisão, constatou-se a presença maciça de índios nas terras da autora, motivando a 

remessa dos autos à Justiça Federal. 

As três decisões foram proferidas em julho, com teores idênticos. O magistrado entendeu que, enquanto 

não concluído o processo de regularização da terra indígena não se pode reconhecer “do ponto de vista 

estritamente legal, que o imóvel invadido corresponda a uma área tradicionalmente ocupada pelos 

indígenas”. Para ilustrar, transcrevo o dispositivo da decisão liminar proferida nos autos da Ação de 

Reintegração de Posse 0002784-80.2013.4.01.3313 (fls. 65): 

“(...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que seja o autor GILDÁSIO FREDERICK SOUZA 

reintegrando na posse da “Fazenda 3E”, registrada sob o n. 13992 no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Prado/BA (fl. 13). 

Ad cautelam, a fim de evitar maiores transtornos, determino que a FUNAI diligencie, no prazo de 15 

(quinze) dias, a total retirada dos indígenas, bem como de seus pertences, do imóvel invadido, 

providenciando um local adequado para onde deverão ser removidos. A FUNAI deverá comunicar, de 

imediato, a este juízo acerca das medidas adotadas para realizar a desocupação. 

Expeça-se, desde já, mandado de reintegração de posse, cujo cumprimento, contudo, ficará sobrestado 

até que se esgote o prazo concedido à FUNAI para promover a desocupação do imóvel. Ainda que seja 

desocupado o referido imóvel na forma acima determinada à 

FUNAI, deverá ser a parte autora formalmente reintegrada na posse, lavrando-se o respectivo auto de 

reintegração. Concedo do prazo de 30 (trinta) dias para integral cumprimento do 

mandado reintegratório. 

(...) (fl. 69 

O Ministério Público Federal cita a “Carta aberta da Comunidade de 

Pataxó de Cumuruxatiba” afirmando que (fl. 11): 

“(...) tem sido crescente os episódios de violência perpetrados contra os 

índios da etnia Pataxó de Comexatibá — como alhures destacado — no 

início do mês de setembro, uma cabana de artesanato indígena foi 

incendiada por seis homens não identificados; no dia 07 de setembro 



deste ano, por volta das 19n30min, lideranças indígenas do povo 

Pataxó da TI Comexatibá foram emboscados por homens armados 

que dispararam várias vezes das margens da estrada em direção ao 

veículo em que viajavam, após participarem de uma reunião na aldeia 

Mukujê; e no dia 23 de setembro deste ano, por volta das 19h, um 

veículo Kombi (placa policial MQR-7399), que fazia serviço de 

transporte escolar indígena, foi emboscado e incendiado quando 

transitava da Barra do Cahy para o distrito de Cumuruxatiba 

(documento em anexo). 

Tal situação tende a ser agravada, caso venham a ser cumpridos os 

mandados de reintegração no local, se antevendo um possível 

confronto entre índios e não índios, com grave risco á segurança da 

comunidade indígena e dos agentes policiais envolvidos na possível 

ação reintegratória. (...).” 

O tempo tem mostrado que as decisões judiciais, seja determinando a reintegração de posse, seja 

suspendendo-as, não são suficientes para amenizar os graves conflitos agrários entre índios e não-índios. 

Com efeito, enquanto não finalizada a demarcação das terras indígenas pela Administração Pública, 

agricultores e índios tentam defender, a todo custo, o direito à posse da terra. Consequência disso, todos 

os anos aportam na Presidência deste Tribunal inúmeros pedidos de suspensão de decisões 

semelhantes, cabendo, nesse caso, ao Presidente do Tribunal examinar a questão, levando em 

consideração as peculiaridades de cada caso que se apresenta. 

Na espécie, não obstante as razões que fundamentaram as decisões questionadas, a meu ver, o mais 

prudente, no momento, é a suspensão das reintegrações de posse determinadas. É que, 

independentemente da data em que houve o esbulho ou do direito de cada um dos autores das ações 

principais, o fato é que o Ministério Público Federal afirma que no local foram implantadas unidades de 

ensino, que hoje atendem cerca de 500 alunos entre 2 e 15 anos de idade, contexto em que, a execução 

dos atos judiciais poderá acarretar grave lesão à ordem e à segurança públicas. 

Pelo exposto, defiro o pedido de suspensão. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo, encaminhando-

se-lhe cópia desta decisão. 

Intimem-se. Sem recurso, arquivem-se os autos. 

Brasília, 22 de janeiro de 2016. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO 

Presidente 

 


