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Vistoe1, etc. : 
1. o MINistiRro PÚBLICO FEDmRA~, em fnoe de ter sido 

declarado ex t í.nt.o o p~ces:so referente à a.cão dt9 manutençáo de Pó.!'l'se 
proposts pela C()IIDNI E INDÍGENA P.A.TAXÔ HÃ HÃ. HA.E:, c:01n a .-~sL9·L:ência 
da FUNDAÇÃO NACIONAL t) tNDIO - FUNA!, contra Al?Ol,INARr.o COSTA DIAS, 
,JOSINO PINTO CORREIA, ARISTIDES FRAN,~O COUTO, Ji;LBA LUIZ SANTA ROSA e 
n::m~c.> BARBOSA DE DEUS~ propõe con+z-a Gsses réus a p:t·ffsentG ac;Ao 
ca.utela:a:-, objetivando pbtet· J.imS.nar que assegu:t.~e l!\C:H:l índio~ patax6 
continuarem na pos~e d~s razendas Par~iso, sao Sebasti~o, Bom Jesus, 
Nova Vida e Nova Vicia /II, ter~as ea~as que a~tao dentro de uma ârêa 
de. 36. 000 h a , . já d~linlitad,11, conheo:tda conto ~eaer.Vll Ind1gena 
caramuru~Catarjna Para~~acu, a eles pertencente, 

o-,. sentença. que julgou extinto o proce:sso, a unido f·ederal 
a.pelou. Pr~tenda, ent!~, o MinistéJ;.iô Público lrede:ral, enquanto a 
~pel~çãc) é julgada, que os índios patax6 permane~i"m nas terr.aa em 
queatao, dtilas u.tiliz.an~o suas riquezas naturais e nelas desenvolvendo 
SUii'l'J ;:ittvidada:, produti)vas, ft del.a11 ust.1.fruindo com 11xclusivida.de. 

2. Nessa aç~o dtt inanutenção, já teve a 3"' 'l'urma deste 
'l'r.ibunal; em aqravo dEl instrum•nto, oportunidade de se mamif~etar, 
quando toi ne9ada a l~minar, sob o argumento de que ç1 comunidade 
Indigena ?atax6 Hã HA Jiãe nlo comprovou que "de fato e)C.e:r.cia • poa:se 
sobre a$ fazend~e nomin~da• no inicial". 

3. A 'l'urma, tt.m ac:Ordão da que fui relatox-, decidiu n,odif icar 
a decis!to da iluetre j~iza a quo e concede.t· a liminar. l\TQ.sse voto, 
dis5e: i .-----: 

11f;sté doc~dido, ainda que nao definitivani.ente, que a s 
r•a1erve1.s I uos Postos lm.:ligerias carciunur.·u ~ Ctt.tarina 
Paraqua.çu i abrangem &.s teri-a:., dos Munlc:l.pios de 
Itaouna e 1Canavie1ras, entre os rios colônia e Pardo (cf. 
AC N. 89.p1.01353-3~BA., julgada •m B de abril d• 2~91, 
por esta iTurma). se aos indios - já disse em outra 
oportunid~de - é assequracta a posse permanente - ~em 
J.ilni tê te~oral - dai, terras que ocupam (posse no 
.sentido np.o civil;lata), t$rrns ese~a da Ur1iAo, não há 
como perd,-la l)tu:·a terceiroo, ainda estejam este• de 
boa-fé. O)?aerve ... ,e, outrossim, qua a demaz·c:ação não dá 
nem tira d~reito, apenas torn~ evidGnte quais ~s limit$6 
das te~ra8i indigenas. Não• o proce&$O de demarcação que 
cria uma pps:se imemorial. 'l'al proce!!IIO, apenas, delimita 
a área. i As terras em questão e s t ão dentro doe 
36.000 ha. 1dete.r.minados como ter.t"a8 indigenas - isto os 
agravados fl!o lanc;:am dúvida. Pouco impca;t.a, assim, que ois 
1ndios nad estejam na posse f1sica das mesm~s. A meu 
sentir, l~borou em equ1Yooc~ ao afirmar que os indio11 

04/30/97 16:25 TX/RX N0.6202 P.001 • 



PODER JUO\ClÁRlO ( 
TRIBUNAL. REGIONAL. PIDIRAL DAl 1• R~GIÃO. 

' 1 
1 

1 
i 

tinham quejcomprovar que de fato exer.clam a poMse •ocre 
eaaas ter •. as. A posse d.os 1.ndios é ünen\orial. Não 
importa 'l'te os ré~•, ora agravados, e5tejam hâ muitos 
anos na pqsee efetiva da terra. Os indios tê~ a posse 
perm•nent•1dessas toz-ra:s." 

4. Deste modo, entenQo ~onveniente que os indios Patax6 H& 
Hã Hãe pa~neQiU\\ naa lterra• em questão até julgamento final da 
apelac&o. : 

Conoado, pOrta~to, • limi.~ar ora pl•itead.a, P•~• manter a 
eornunidade Ind1~ena Pata*6 Hi Hl NI• n~ pos•e da~ Fazenda• Pa~ai•o, 
Slo Seba11tião, Bom Jo•u•,INova Vida • Nova Vi.da II, dela11 ut.:il;ã.aando 
sua~ riquezas naturais~ • J'\ela• d•~•nvolv•ndo sua• at.:Lvidad•• 
p~o~utivaa, • d•l•• u9u~ uindo oosn -,cciu•ividade. 

5. Dê-sQ ci6nc a, via teléK, ao MM. Juii Federal da Vat·a 
única de Ilhéus, e ao sui:rerintend•nte R«,gional da Policia Federal, no 
Estado da S~hia. · ! 

6. Citem-~e ºªt' réus, APOLINÁRIO COSTA DIAS, JOSINO PINTO 
CORREIA, ARlSTIPES FRANCO COUTO. ~LBA LUIZ SANTA ROSA e PEDRO BARBOSA 
DE DEtJS, réus da ação d~ manutenclo, para, quer•ndo, contedt.srcmi. a 
pres•nte açao. 1\ 

7. ~ublique-5e, 
arasilia, 30 da\ a~rtl de 1997. 
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