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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DO ÍNDIO 

SUBCO~ISSÃO ENCARREGADA DE ELABORAR RELATÕRIO CONCLOSIVO SOBRE 

A ATUAL SITUAÇÃO DOS !NDIOS PATAXÕ HÃ Fl'..Ã HÃE, NO ESTADO DA 

BAHIA 

RELATÕRIO 

Trata o presente relatório da atual situação dos ín 

dios PATAXÔ HÃ HÃ HÃE, no sul do Estado da Bahia, em face de 

conflitos existentes na região, entre índios/fazendeiros 

Elaborado 9or uma Subcomissão ãesignada pelo Senhor 

De~utado ALCIDES LI~1A, 19 Vice-Presidente (no exercício da Pre . - 
sidência) em reunião realizada a 19/12/1983 (Ata da 9a.reunião, 

publicada no DCN de 02/12/1983), após viagem em?reendida à re 
gião do conflito e, posteriorménte a depoimentos prestados na 

Comissão, atendendo re~uerimento dos Senhores Deputados Domin 

gos Leonelli, Haroldo Lima e Márcio Santilli, aprovado em re~ 

nião de 29/03/84 (Ata da 10a. reunião, ?Ublicada no DCN de 

07/04/1904) de personalidades envolvidas na questão. 

1. C0!'1POSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO 

Deputado GILSON DE BARROS - Presidente: 

Deputado MÃRCIO SANTILLI - membro efetivo; 

Deputado HAROLDO LU4A - membro suplente e 

Deputado DO~UNGOS LEONELLI- membro suo Lerrce , 

2. VIAGE}i 

Realizada a 29/11/1983, com destino a Ilhéus-BA e, 
em seguida, a Pau Brasil (Fazenda S.Lucas) - Bahia. 

2.1. Comoosição da comitiva 

2.1.1. DEPUTADOS 

ALCIDES LIMA - 19 Vice-Presidente(no exer 

cício da Presidência); 

' ··-·------· --------- 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 02. 

GILSON DE BARROS - membro efetivo;. 

MÃRCIO SANTILLI - membro· efetivo; 

DOMINGOS LEONELLI- membro suplente; 

HAROLDO LIMA ~ membro suplente; 

JORGE VIANNA - Dep_utado Federal - BA e 

KAZUHO SANO - Deputado Estadual - MT • 

. 2.1.2. JORNALISTAS 

ELIANA LUCENA 

LUZIA SCHIEL 

ZANONI ANTUNES 

- O Estado de S.Paulo; 

Folha de S.Paulo e 

Correio Braziliense. 

2.1.3. FUNCIONÃRIOS 

MARIZA DA SILVA MATA - Secretária da Comissão. 
A.~TONIO VALDECI CARNEIRO - Funcionário. 

2.1.4. CONVIDADOS 

MARIA AUXILIADORA ARANTES - 

ARACY LOPES DA SILVA Presidente àa Co- 

EDUARDO ALMDEIDA 

missão Pró-índio de S.P. 

- indigenista e 

Presidente da ÀNAI - BA. 

,,,...--. 

2.2. Transporte utilizado na viagem 

2.2.1. Aeronave da Força Aérea Brasileira, cedida pe 

lo Senhor Ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro DÉLIO JAR 

DIM DE MATTOS, por solicitação da Comissão, através do Tenente 

Coronel Aviador LUIZ GONZAGA DA COSTA LAND, Assessor Parlamentar 

do Ministério da Aeronãutica. 

2.2.2. ônibus cedido oela Prefeitura Municipal de Pau 

Brasil. 

2.3. Hospedagem e alimentação 

As despesas com hospedagem e alimentação correram 

por conta de recursos próprios dos Senhores Deputados. 

2.4. T R A B A L H O S 

1 
! 

2.4.1. Em Ilhéus, a comitiva foi recebida por funcio 

nários da Prefeitura Municipal de Pau Brasil, pelo Senhor Deputa 

do JORGE VIANNA, por repórteres locais, representantes de entida 

......... 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 03. 

desde apoio ao índio e por Vereadores da região. 

Em seguida, deslocou-se ao Município de Pau Brasil on 

de foi recebida pela comunidaãe local, tendo os Senhores Deput~ 

dos sido abordados pelos fazendeiros da região que procuravamex 

por sua opinião sobre o conflito. Havia grande tensão na cidade 

e os alto-falantes anunciavam a chegada da comitiva, conclamando 

o povo a comparecer ao local. 

Após um lanche em Pau Brasil, a comitiva deslocou-se a 

Fazenda S. Lucas - área interditada pela FUNAI oor tratar-se de 

reserva indígena dos índios PATAXÕ HÃ HÃ HÃE. 

l 
Chegando à fazenda às 15 horas, a comitiva foi recebida 

pela comunidade indígena, sob a liderança do Cacique Nelson Sara 

cura e do líder Nailton. Apôs contatos preliminares, os índios 

exigiram a saída dos Vereadores e da Imprensa local. O ônibus 

que conduzia a comitiva não pôde entrar na fazenda devido a difi 

culdade de acesso. 

Houve um acordo para que a reunião fosse realizada no 

curral, uma vez que não havia local apropriado na sede, ocupada 

~or equipe da área de saúde da FUNAI (2 enfermeiras). 

Os ânimos estavam exaltados entre os índios, e os Senho 

res Deputados ouviram todas as queixas, especialmente com rela 

ção às dificuldades de sobrevivência existentes na época. O Se 

nhor Deputado Alcides Lima conduziu a discussão a fim de ordená 

la, tendo os Senhores Deputados Gilson de Barros, Haroldo Lima, 

Márcio Santilli, Domingos Leonelli, Jorge Vianna e Alcides Lima 

interpelado os índios, a fim de tomarem conhecimento da situação. 

A maior reclamação era quanto a falta de água, drama sentido p~ 

la comitiva na própria pele. Segundo informações, havia cerca 

de 826 índios na Fazenda e mais 6 famílias na localidade denomi- 

l 

nada Panelão, no Xunicípio de Camacã. Foram feitas muitas críti 

cas à FUNAI, tais corno: falta de assistência médica,· falta de se 

guranç~, falta de sementes para agricultura etc. Finda a inter 

pelação, o Senhor Deputado Alcides Lima falou à comunidade dize~ 

do que a ida da Comissão à região visava estudar a situação, ob- 

servar os acontecimentos, ouvir as partes- e encaminhar docu~ento 

GER 20.01.0050.5 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 04. 

às autoridades competentes oferecendo· alternativas para a solu 

ção da aflitiva situação-de todos. 

Em seguida, a comitiva seguiu de ônibus a Pau Brasil, 

encontrando as ruas obstruídas pelo povo. 

Dirigiram-se os Senhores Deputados e funcionários ao 

Sindicato Patronal dos Fazendeiros, onde vários líderes e presi 

dentes de sindicatos das cidades circunvizinhas estavam reunidos 

aguardando a comitiva. 

! 
.J 

Como na reserva indígena, havia grande tensão no Sindi 

cato. Anunciada a chegada dos Senhores Deputados, foram os mes 

mos conduzidos à mesa de reuniões. Usaram da palavra, vários lí 

deres, presidentes de Sindicatos, advogados, fazendeiros etc, en 

tre eles o Dr. Altamirando Marques, advogado, que falou em nome 

dos Sindicatos dos Fazendeiros de Pau Brasil, Camacã, Itapetinga 

etc, dizendo que não havia grileiros, magnatas, conhecidos açam 

barcadores de terras ali - o que havia, eram homens nascidos e 

criados nas terras de Pau Brasil; que a área, objeto de preten 

são da FUNAI é zona trabalhada com árvore de cacau de 40 anos; 

que o problema era social, de tão grande importância quanto o 

dos índios; que as áreas eram úrnidas, ali não habitavam índios, 

apenas caboclos de 6a. geração em diante; que os índios eram nô 

mades; que o interesse na ãrea era devido a cultura de grande va 

lor; que esse povo foi trazido pela FUNAI com Polícia Federal e 

metralhadoras; que o Banco do Brasil cortou penhor rural de to 

dos os fazendeiros da área, mediante mera pretensão em juízo,que 

é mera perspectiva de direito; que os fazendeiros de Camacã não 

podem negociar com o Banco do Brasil e que isso vai levar à lut~ 
que a Polícia Federal expulsou ~essoas até do posto telefônico ; 

que era um problema social tão intenso quanto o problema do ín 

dio; que quem quer o cacau são os magnatas da FUNAI indagando 

por quê os índios não podem ir para Monte Pascoal? Um advogado 

Dr. Luiz Mauro endossou as palavras do Dr. Al tamirando )!arques 

dizendo que havia 1.400 famílias à mercê de serem despojadas da 

condição de brasileiros; que os fazendeiros desejavam uma Funda 

çao para protegê-los, que se há interesse do índio, é preciso arn 

pará-los sem, no entanto, desamparar o povo e, que entregavam o 
seu problema aos Senhores Deputados. O Sr. Mateus, do Sindicato 
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de Itapetinga disse que o arbítrio, a prepotência e a incompetê~ 

.eia t·êm sido nocivos ao Pais; que a FUNAI invadiu as terras do 

Sr. Jener Pereira, onde não havia índios (referia-se à Fazenda 

S.Lucas); que a FUNAI desrespeitou·o direito de todos. Finda a 
exposição dos fazendeiros e seus prepostos, usaram da palavra os 

Senhores Deputados Márcio Santilli, Haroldo Lima, Gilson de Bar 

ros, Jorge Vianna e Domingos Leo~elli, procurando conscientiz~r 

os presentes para o problema do índio, dizendo que, formas de 

resolver a questão seriam exaustivamente estudadas visando ofer~ 

cer às autoridades competentes, subsídios para a solução da an 

gustiante situação. Que a visita da_Cornissão do_!ndio__objet~va 

va observar in loco a verdadeira situação, ouvir as partes com 

imparcialidade e justiça. 

1 

,l 
lf. 
' 

Havia grande descontentamento e manifestações contrá 

rias à posição da comissão, tendo o Sr. Presidente, Deputado Al 

cides Lima encerrado a reunião de maneira enérgica, de modo a 

acalmar os ânimos e evitar o prosseguimento das manifestações h::)s 

tis sob grande eraoção. 

A seguir, a comitiva dirigiu-se a Ilhéus, para pernoite 

e embarque ã Brasília no dia seguinte. 

3. DEPOIMENTOS NA COMISSÃO 

Prestaram depoimento na Comissão os seguintes 

C O N V I D A D O S 

3.1. NELSON SARACURA - Cacique PATAXÕ HÃ HÃ HÃE 

Em 10 de maio de 1984. (Ata da 12a. reunião publi 

cada no DCN de 19.05.84 pág. 3962) 

3.2. SAMADO DOS SANTOS-Cacique PATAXÕ HÃ HÃ HÃE 

Em 17 de maio de 1984. (Ata da 13a. reunião publi 

cada no DCN de 02. 06.84 pág. 4856) 

j 
l 
1 
! r 

' 

3.3. PEDRO ALEXANDRE LEITE - Presidente do Sindicato 

Rural de Pau Brasil-BA 

Em 24 de maio de 1984. (Ata da 14a. reunião publi 

cada no DCN de 02.06.84 pág. 4857) 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 06. 

3.4. MARIA HILDA PARA!SO Diretora do Museu de.Arque 

ologia e Etnologia da UFBA; 

3.5. "PEDRO AGOSTINHO DA SILVA- Prof. do Museu de Arq.1e 

ologia e Etnologia da UFBA; i 
1 

l 3.6. ARACY LOPES DA SILVA -Presidente da Comissão Pró 
!ndio de S.Paulo e 

3.7. EDUARDO AL."IBIDA - ex-Presidente da ANA!-BA. 

Em 31 de maio de 1984. (Ata da 15a. reunião publi 

cada no DCN de 16.06.84 pág. 5965) 

3.8. JURANDY MARCOS DA FONSECA- Presidente da Fundação 

Nacional do fndio-FUNAI 

f 

j 
Em 07 de junho de 1984 (Ata da 16a. reunião publi- 

cada no DCN de pág. ) 

4. INFORi~ÇÕES PRESTADAS 

4.1. Atendendo requerimento do Sr. Deputado França Te~ 

xeira, membro suplente da Comissão, aprovado em reunião de 31 àe 

maio de 1984 (Ata da 15a. reunião publicada no DCN. de 16.06.84 , 

pág. 5965) a Comissão enviou solicitações de informações às segui~ 

tes personalidades: 

1 
1 
1 ' 

1 ! 
l 
t 

- ANÍSIO SABINO LOUREDO FILHO - Prefeito de Camacã; 

BOAVENTURA VIDAL CAVALCANTI Prefeito Canavieiras; 

- MICHEL AGE - Prefeito de Itapetinga; 

- VIVALDO SANTOS OLIVEIRA ALVES - Prefeito de Itajú 

do ~olõnia; 

IS~.iAEL MARINHO FALCÃO advogado; 

- SALOMÃO MAFUZ - Pres. Conselho Consultivo dos Pro 

dutores de Cacau; 

- EWERTON ALMEIDA 

OLIMPIO VARGEM - Presidente do Sindicato Rural de 

Carnacã; 

- LUIZ NOGUEIRA SOUZA - Prefeito de Pau Brasil; 

MARCOS WANDERLEY Presidente do Sindicato r.ural 

·--- - - .......• - .....• -- ·-·- ..... --~·. ···-·- -·- .............•.... ._.. 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 07. 

·· - MARCOS WANDERLEY Pres.idente do Sindicato Rural 

de Itapetinga; 

JOSAPHAT MARINHO - Advogado e Professor 

PAULO PEREIRA SPINOLA - Procurador-Geral do Esta 
do da Bahia; 

JENER PEREIRA ROCHA - fazendeiro 

4.2. Prestaram informações, atendendo solicitação da 

Comissão, as seguintes personalidades: 

- Dr. JOSAPHAT MARINHO (Of. s/n9 - Ata da 18a. re~ 

nião publicada DCN. ) 

Dr. PAULO PEREIRA SPINOLA - Procurador-Geral do 

Estado da Bahia. 
(Of. n9 535/84-Gab.- Atada 

18a. reunião,publicada no 

DCN. de 

- Dr. ISMAEL MARINHO FALCÃO (Of. s/n9 - Ata da 18a. 

reunião publicada no DCN 

de 

- Dr. MANOEL PASSOS - Presidente da Empresa de As 

sistência Técnica e Extensão 

Rural da Bahia - EMATER-BA. 

(Of. n 279/84-Presi - Ata da 

·18a. reunião, publicada no 

DCN. de 

. As cópias das informações prestadas fazem parte do pre 
. sente relatório. 

s. e o N e L u s õ E s 

Ao final da viagem à região dos índios PATAXÕ HÃ HÃ HÃE, 
ouvidas as partes envolvidas na questão, esta Subcomissão rnaniJEs 
ta-se pelas seguintes conclusões: 

GER 20.01.0050.5 
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s. CONCLUSÕES 

Ao final da viagem à região dos índios PATAXÕ HÃ 

HÃ HÃE, ouvidas as partes envolvidas na questão, estaSUbcanis .. 
são manifesta-se pelas seguintes conclusões:. 

a) ·uá dois tipos de ··aesdobramentos possíveis pa . - 
ra o presente conflito na região de Pau Brasil. O primeiro, 
mantidas as atuais condições da ~rea, provavelmente observa 

ria o aumento das tensões e dos choques, na espera de um . 
veredicto final da Justiça. • 

Nesse sentido, todas as evidências indicam oue . ~ 
a decisão judicial deverá assegurar o direito imemorial dos 

PATAXÕS à totalidade dos 36.000 mil hectares da antiga rese~ 

va de Camatã. Urna decisão como essa teria o mérito inegável 

de restabeiecer a verdade histórica sobre aquela nação indí 

gena. Mas seja qual for a decisão final da Justiça, ela pr~ 

vavelmente desencadeará urna sucessão de consequências funes 

tas, de imprevisíveis proporções. 

A morosidade judicial já vem dando lugar, continu~ 

damente, à irresgatável perda de vidas humanas, além da t~ 

tal segregação da comunidade indígena em relação à sociedaãe 
envolvente, submetendo-a a precarissimas condições de sobre 

vivência. o anúncio de uma decisão precipitaria uma explosão 

de violênciilda parte prejudicada, não podendo ser excluída 

a hipótese de um genocídio. Isto deixaria feridas profundas 

no tecido social e quebras acentuadas na estrutura produti 

va da região. 

Nesse tipo de desdobramento, não caberia qualquer 

papel ou iniciativa à Comissão do Indio, além do esforço de 

denúncia e de alerta em relação à presente situação. Essas 

tarefas já foram objeto da iniciativa· da Comissão do lndio, 

que já se dirigiu à região de Pau Brasil e já mobilizou as 

partes interessadas através de sucessivos depoimentos na co 

missão. 

Há ainda a possibili~ade de uma salda negociada. 

Apesar dos fracassos anteriores e das posições radicalizadas 

das partes, uma via negociada seria a única forma de evitar 

violências, reduzir prejuízos e abreviar soluções. Pressupõe 

no ~ntanto, a vontade das partes e o reconhecimento mútuo 

- • - • •r-•-----A••--·--~----------••• ·- 
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como partes legítimas. 

Solução negociada implica em concessões das par 

tes em favor de propostas intermediárias. Os produtores 1~ 

cais devem admitir a virtual ilegalidade dos seus títulos de . . 
propriedade se querem ver reconhecida a legitimidade da sua 

presença social e econômica na área. A comunidade indigenà 1 

deve admitir sua impossibilidade·· em administ~ar produtivamen ' .- 
te toda a área em litígio e também reconhecer que a sua pro 

blemãtica social é tão legítima ~uanto a dos milhares de tra 

balhadores que hoje vivem na áre~ do conflito • . . 
g fundamental, ainda, para o sucesso de uma inicia . - 

tiva de negociação o envolvimento de todas as instâncias do 

Poder Público a nível Municipal, Estadual e Federal, geren 

ciando·esforços junto às partes e assumindo responsabilida 

des por sua omissão no passado. 

b) Uma solução negociada deve obedecer a quatro 

principies norteadores sem os quais seria impossível a dis 

cussão em detalhes de uma fórmula final de solução. 

O primeiro desses princípios seria o da permanência 

da comunidade PATAXÕ na região de Pau Brasil, tendo em vis 

ta os seus direitos históricos constitucionalmente assegura 

dos e a sua menor adaptabilidade a situações decorrentes de 

wna transferência. 

O ~egundo princípio seria o de assegurar que a so 

lucão negoci~da eventual implicasse em um mínimo custo so 

cial possível no que diz respeito à transferência dos atuais 

ocupantes, priorizando, portanto, a permanência de pequenos 

proprietários em detrimento de grandes latifundiários. 

o terceiro princípio seria o de garantir a justa 

indenização a todos os proprietários que terminassem por 

sair da região, em relação às benfeitorias que fossem deixa 

das em perfeitas condiçOes de utilização e funcionamento na 

área desocupada. 

Finalmente, o quarto principio seria o de assegurar 

durante o processo de implementação de um acordo entre as 

partes, e após esse processo, um mínimo possivel de quebra 

da produção agrícola e pecuária da área do conflito. 

e) Urna vez assegura~?~_os quatro princípios aqµ,~ _' 
referidos em torno dos quais ~e traduiiria de forma concre 
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ta o desejo das partes por uma· solução negociada, passamos 

a.sugerir .. encaminhamentos práticos que se seguiriam. 
Em primeiro lugar, a constituição de uma instância 

de negociação tripartite: FUNAI, Sindicato dos Produtores Ru 
. , - 

rais e uma terceira parte neutra a ser escolhida de comum 

acordo pelas demais ( Ppder Judiciário, Igreja, Conselho de 

Segurança Nacional, Comis~ão do fndio etc) .. 

Caberia a essa instância de negociação definir 

, a partir de proposta da FUNAI, a!extensão mínima de área 

necessária à sobrevivência, ao reagrupamento e ao crescirnen 

to populacional dos PATAXÕS por pel~·rnenos três gerações, 

tendo como base o de~envolvimento produtivo possível de uma 

comunidade bastante aculturada, segundo os padrões de prod~ 

ção da região. Estimamos uma área na ordem de grandeza de 

30 a 40 % (por cento} do total dos 36.000 mil hectares. 

Caberia, ainda, a esta instância demarcar contí- 

guamente a nova reserva, a partir da fazenda São Lucas, evi 

tando as formações urbanas, priorizando à agregação à area 

original de grandes propriedades latifundiárias e tendo corno 

referência o padrão de qualidade média das terras que se 

observa em relação à totalidade da área em litígio. A fõrrnu 

la dessa demarcação poderia ser sugerida pelos representantes 

do Sindicato de Produtores Rurais nessa instância de neao -- 
ciação. 

Sugerimos, ainda, a adoção de uma estratégia gr~ 

dual de ocupação das novas áreas pela comunidade PATAXÕ, se 

gundo a sua capacidade de assumir a producão instalada nes 

sas áreas e a partir de um cronograma de duas ou três etapas 

anuais, assegurando o bom resultado das colheitas e minimiza~ 
do as perdas produtivas. Necessariamente, a primeira dessas 

etapas seria imediata, buscando através de uma significativa 

ampliação da área atual da Fazenda são Lucas, garantindo à 
comunidade PATAXÕ o controle integral de pelo menos uma fon 

te e um curso d'água, bem como uma área mínima de mata .. 

Sugerimos, ainda, a constituição de um fundo de in 

deni·zaçõe~ a ser administrado pelo União, a partir de recur 

sos iniciais oriundos dos poderes públicos municipal, es~a 

dual e federal, na proporção em que cada uma dessas instân- 

cias arrecadou impostos indevidamente em função da ocupa~ão 

.'fi~~ ,. ·---·· ... , .t 
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ilegal da área de conflito, e na ordem de grandeza dos r~ 
cursos necessários para implementação da primeira etapa de 
ampliação da área PATAXÕ atual. A esse fundo se destinariam' 
futuramente os recursos decorrentes da aquisição ~as terras 
envolvidas na área de conflito _que não viessem a pertencer~ 
à nova reserva indígena. ~ 

Finalmente, sug~rimos a liberação em caráter de 
prioridade de linhas de crédito Pº+ parte dos organismos f~ 
nanceiros estaduais e federais com\presenca na área, com vis 

l 
tas a facilitar a regularização das·proprieqades daqueles 
que permaneceriam na área de conflito, bem como para aguisi 
ção de imóveis de valor correspondente, por aqueles que se 
retirariam da· área em litígio. 

d) Ainda que esses princípios e essas medidas ora . - 
ticas fossem·acatadas e implementadas, o sucesso de uma so 
lução negociada dependeria do empenho continuado do poder pú 

blico, particularmente da FUNAI, que deveria corrigir a sua 
histórica omissão em relação ao problema PATAXÕ, através da 
execução de um programa efetivo de asistência e de recuper~ 
ção da identidade cultural daquela comunidade. 

t fundamental, ainda, que o poder público municipal, 
a sociedade envolvente e o próprio Sindicato dos Produtores' 

Rurais desenvolvessem esforços no sentido de integrar social 
e produtivamente a comunidade PATAXÕ na realidade regional. 
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