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INTERESSADA: Superintendênciade 

Assuntos Fundiários (SUAF). 

ASSUNTO: Indenização de benfei 

torias úteis e necessárias im 

plantadas de boa-fé na Área ln 

dÍgena ARARA, localizada no Munl 

cípio de Altamira, Estado do Pa 
, 

ra. 

EMENTA: Justificação da criação 

da Comissão de Sindicância Perm2 

nente pela Portaria PP n!! 069/80, 

de 24.01.89, do Presidente da 

FUNAI. Atos praticados de má-fé, 

induzem, por exclusão, os de bO-ª. 

-fé. Excepcionalidade das indeni 

zaçoes, (artigo 231, § 6!! da CF). 

Procedimentos legais para desocu 

pação da área pelos ocupantes. 

Vem a esta PJ os processos da "Área IndÍ 

gena ARARA'', encaminhados pelo Superintendente 

Fundiários ( SUAF), para manifestação sobre a base 

de Assuntos 

legal par~1 
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aprovaçao da Resolução CSP n2 05, de 06;07.89, de 24.01.89, do 

Sr. Presidente da FUNAI. Dita Resolução dispõe sobre os crité 

rios que levaram a Comissão a admitir fossem indenizados ap~ 

nas 09 (nove) ocupantes da referida área indígena, tidos como 

ocupantes _de boa-fé, num universo de 495 ocupações, arroladas .. 
no levantamento fundiário de 1987. Perquire sobre os precedi 

mentos a adotar quanto àqueles e estes para viabilizar a deso 
cupação da área, após as indenizações. 

I. Preliminarmente, vale recordar que a atual 

Constituição admite em seu artigo 231, § 62, in fine, a hi-p.Q 

tese de indenização 11quanto às benfeitorias derivadas da ocupª 

ção de boa-fé". Antes dela, a FUNAI vjnha cumprindo as recomen 

dações da E.M. 062/80, Interrninisterial,que, diante dos graves 

problemas sociais gerados pela remoção dos invasores das áreas 

indígenas, e, objetivando vencer os conflitos e harmonizar in 

teresses antagônicos já se antecipa à Nova Carta, dispondo no 

mesmo sentido, isto é, "em casos excepcionalíssimos, virem a 
ser indenizadas benfeitorias necessárias e Úteis, desde que sa 

tisfatoriamente comprovada a boa-fé do ocupante". 

letra "A" e item V da EM/062/80). 

(item II, 

Longo tempo decorreu em que a FUNAI se de 

bateu com o cunho subjetivo da expressão boa-fé, no sentido 

de buscar o consectário de uma política expressa num conceito 
. . vago, impreciso. 

Na verdade, a boa-fé emana diretamente do 
estado de espírito do intérprete, e oscila o seu sentido na 

medida da predisposição interior de cada um. 

Já dizia TULLIO ASCARELLI em sua obra "Pa 

norama do Direi to Comercial": "A desgraça da ciência jurídica 

está nas incertezas terminolÓgicas;ttl 
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No lecionamento do ilustre advogado e dici 

onarista LEIB SOIBELMAN: 

11 8 a a - fé - ( d ir • c i v • ) A 8 o a-fé foi d_g_ 

finida por Sz~adits cama a estrela PQ 

lar do direito. r a conduta leal, con 

d u ta segundo a direito , o eu m p rir h.Q. 

nestemente o compromisso ou a obrig-ª. 

çao assumida. Tem um aspecto negativo: 

não lesar a ninguém (neminem laedere), 

e outro positivo: a~ir de maneira ati 

va na execução da prestação prometida, 

cumprir fielmente a sua parte na abri 

gação. Respeito ao direito de tercei 

ros. Sinceridade ao contratar, hone~ 

tidade no cumprimento da obrigação, 

elevação moral de idéias e sentimen 

tos na prática dos atos jurídicos". 

(in, ENCICLOPÉDIA DO ADVOGADO - pag.52) 

O nosso Código Civil - nao define a má-fé, 

ao tempo em que o Código de Processo Civil, dispõe sobre o que 

reputa litigante de má-fé. (artigo 17). 

No mesmo sentido do Código Adjetivo trilha 

ramos estudos que embasaram a Portaria PP n2 069/88, ou seja, 

alinhando os atos praticados de má-fé, -teria, por exclusão, os 

atos de boa-fé. Nada mais singelo e racional. Ressentia-se a 

FUNAI da falta de instrumentos para caracterizar a boa-fé nas 

indenizações, que a dita Portaria veio a suprir. 

Nada mais justo e racional a justificar o 

emprego do dinheiro pÚblic~ 
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Foi assim que nasceu a Portaria PP n2 69/ 

88 para respaldar as decisões do Sr. Presidente da FUNAI. A 

ela, nada tenho a opor ou a acrescentar. A Comissão cabe, tão 

somente, caracterizar a boa-fé na implantação das benfeitorias, 
segundo os.princípios alí estabelecidos • . , 

II - a) Quanto ao pagamento das indenizações aos ocupantes de 

boa-fé, devem elas se processar concomitantemente com a retir~ 

da dos ocupantes da área sem direito à relocação, bem como a 

qualquer outro encargo à União ou à FUNAI, e evidentemente, a 

reocupação da área pelos Índios (EM 062/80, item IV). 

b) No tocante aos demais ocupantes, cujas benfeitorias 

nao são passíveis de indenização, se se recusarem a d_esocupar 

a área voluntariamente, cabe ajuizar ação reintegratória, cumu 

lada com de declaração de nulidade de título, se título de dQ 

mínio houver. Cabível, ainda, a liminar de reintegração de pos 

se em se tratando de posse nova (menos de ano e dia). Neste úi 
timo caso, dispensável qualquer ação judicial, podendo a FUNAI 

exercitar o poder de polícia em desforço imediato, com auxílio 

policial, para desocupar a área, no uso pleno dos poderes que 

dispõe. 

to parecer. 

Brasília, 21 de setembro de 1989. 
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