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Suspensa reintegração de posse de fazendas 
no sul da Bahia ocupadas por índios pataxós

Por decisão da presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), ministra Cár-
men Lúcia, está suspensa a ordem de 
reintegração de posse dos imóveis rurais 
“Fazenda Porta da Magia” e “Fazenda 
Aldeia da Lua”, localizadas do distrito 
de Cumuruxatiba, no Município de Pra-
do (BA). As terras foram ocupadas por 
índios da etnia Pataxó, envolvidos no 
processo de demarcação da Terra Indí-
gena Comexatibá (Cahy Pequi). Ao deci-
dir na Suspensão de Liminar (SL) 1111, 
a ministra constatou que a manutenção 
do ato questionado representaria risco à 
ordem e à segurança pública.

A SL 1111 foi ajuizada pelo procu-
rador-geral da República, Rodrigo Janot, 
contra medida liminar deferida pelo juí-
zo da Vara Federal de Teixeira de Freitas 
(BA), no curso de ação de reintegração de 
posse, e mantida pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF-1). Segundo 

o entendimento adotado pela Justiça Fe-
deral, enquanto não for concluído o pro-
cesso de regularização da terra indígena, 
na forma do Decreto 1.775/1996, não 
se pode reconhecer que o imóvel invadi-
do corresponda à área tradicionalmente 
ocupada e, por essa razão, a posse do 
bem deveria ser restabelecida em favor 
dos autores da ação de reintegração.

Foi então concedida a ordem de 
reintegração de posse a ser cumprida 
em prazo máximo de 30 dias. O juízo 
federal de Teixeira de Freitas determinou 
também que a Polícia Federal e a Po-
lícia Militar da Bahia acompanhassem 
os oficiais de justiça responsáveis pelo 
cumprimento da ordem.

No STF, Janot informou que os imó-
veis em questão estariam inseridos na 
Terra Indígena Comexatibá (Cahy Pequi), 
identificada como de ocupação indígena 

Sua
Saúde

Estudo questiona se 
antibióticos devem ser 

usados até o fim do 
tratamento

Uma análise publicada no “British 
Medical Journal (BMJ)” sugere que 
a informação de que devemos tomar 
antibióticos até o fim do tratamento 
precisa ser melhor avaliada. Há uma 
argumentação central que sustenta 
o ponto de vista dos pesquisadores 
- quanto maior o tempo de uso de 
antibióticos, maior a probabilidade 
das bactérias se tornarem resistentes 
(aquelas mais difíceis de tratar). 

Na verdade, trata-se de um que-
bracabeça que a ciência está tentando 
entender e há muito tempo discute. 
Se por um lado, a interrupção precoce 
também pode gerar organismos resis-
tentes, por outro, também é fato que 
tratamentos longos desencadeam o 
mesmo fenômeno. 

Assim, esclareça-se: não é reco-
mendável parar de tomar antibióticos 
sem orientação médica. Isso é uma 
questão ainda em avaliação pela ciên-
cia e o artigo do BMJ faz um questio-
namento para pesquisas futuras. 

Desse modo, a análise levanta al-
guns pontos para investigação: qual o 
tempo ótimo para parar de tomar an-
tibióticos? Estamos prestando atenção 
nesse tempo? E em termos popula-
cionais, o que o prazo de tratamento 
significa? 

Ainda há um segundo desdobra-
mento da análise publicada na últi-
ma quarta-feira (26). Um tratamento 
com antibióticos não atinge somente 
a bactéria que está causando a in-
fecção - atinge a todas. Carlos Kiffer, 
infectologista e professor da Unifesp 
(Universidade Federal de São Paulo), 
exemplifica: 

“Eis que é possível que no futuro 
uma E.coli, que representa cerca de 
80% das bactérias, pode ficar resis-
tente e causar uma condição grave.” 

A ideia do artigo do BMJ, assim, é 
que não basta só olhar para a bacté-
ria-alvo, mas para todo o conjunto de 
bactérias existentes no organismo. 

Isso em termos populacionais é 
ainda mais importante - já que, se 
as pessoas tiverem menos bactérias 
resistentes, menor é a probabilidade 
de que esses organismos se espalhem 
pelo mundo. Com isso, evitamos um 
grande problema de saúde pública: de 
que no futuro não haja tratamento dis-
ponível para alguns tipos de bactérias. 

Fonte: G1

Partido questiona aumento de alíquotas do 
PIS/Pasep e da Cofins sobre combustíveis

Pataxó, nos termos da conclusão de re-
latório da Fundação Nacional do Índio 
(Funai). Além de argumentar que a re-
tirada dos indígenas à força contribuiria 
para o aumento da tensão e do confli-
to agrário, o procurador-geral ressaltou 
que a comunidade indígena envolvida 
encontra-se em “absoluta vulnerabilida-
de”, uma vez que não existe plano para 
sua realocação ou qualquer assistência 
por parte do Estado.

Ao conceder medida liminar na SL 
1111, a presidente do STF citou pre-
cedente semelhante (SL 1037) no qual 
se apontava que a execução de ordem 
de reintegração de posse de imóvel ocu-
pado por indígenas, com uso de força 
policial, colocaria em risco a ordem e 
a segurança pública, potencializando o 
agravamento de conflito fundiário. Para 
a ministra, no caso em questão cabe 
esse mesmo entendimento.

A presidente do STF lembrou que a 
percepção de risco de acirramento do 
conflito é corroborada pelo histórico de 
violência no local, situação que leva ao 
reconhecimento da plausibilidade do 
alegado risco à ordem e à segurança pú-
blica. A ministra Cármen Lúcia explicou 
ainda que está evidenciada a urgência 
para sua decisão diante da iminência do 
cumprimento da ordem judicial, pois ter-
minou no último dia 19 o prazo fixado 
para a execução da reintegração.

A ministra deferiu a liminar para sus-
pender os efeitos da decisão questiona-
da até a prolação de sentença de mérito 
a ser proferida no processo de origem.

Fonte: STF

O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5748 contra o Decreto 9.101/2017, editado 
pelo presidente da República, que aumenta as alíquotas do PIS/Pasep e da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a importação 
e a comercialização de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querose-
ne de aviação e álcool.

Para a legenda, a norma afronta o princípio constitucional da anterioridade nonage-
simal (artigo 150, inciso III, alínea “c”), segundo o qual se exige que a lei que institua 
ou majore tributo aguarde noventa dias para repassar a cobrança ao contribuinte. 

A ADI também aponta ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária 
(artigo 150, inciso I), segundo o qual a instituição ou majoração de tributo somente 
pode ser feita por meio de lei. No caso, as alíquotas incidentes sobre as contribuições 
sociais para o PIS/Pasep e para Confins foram alteradas por decreto. “Somente sob o 
crivo do Poder Legislativo pode-se majorar ou reduzir alíquota de tributos, sendo que o 
Poder Executivo, em caráter excepcional, pode fazer alterações em alíquotas de alguns 
tributos levando em consideração o caráter extrafiscal, como por exemplo a política 
cambial, que não é caso concreto que se enfrenta”, afirma.

O partido requer a concessão de liminar para suspender a vigência do inteiro teor do 
Decreto 9.101/2017, “a fim de se evitar lesão de difícil reparação à sociedade brasilei-
ra, uma vez que o combustível com valor majorado já está sendo cobrado”.

A relatora da ação é a Ministra Rosa Weber.

Fonte: STF

Aniversariantes

Hoje: Clovis Barreto dos Reis Filho 
(Irecê).
Amanhã: llen Evelin Oliveira Dias 
(NUASG), Ivoneide Teles de San-
tana (NUCOM), Renata Cruz Bran-
dão de Souza (TURREC), Andréa 
Oliveira D’Almeida Monteiro (14ª 
Vara), Reinaldo Lopes Rocha (NU-
ASG) , Luciana Amorim Trindade 
(9ª Vara).
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