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2. FUNAI
3.
IBA.MA

O autor propôs esta ação objetivando 11seja declarada como de posse imemorial indígena da nação Yanomami
a
área de 9.419.108 ha de superfície contír.~a e, em consequência,
a nulidade dos Decretos nº 97.512 a 97.530/88 e
97.545
e
97.546/89 por vicio de inconstitucionalidade11 (fl. 31).

2.

Acontece que, no curso desta ação, os Decretos
nº 97.512-30/88 foram revogados pelo Decreto de 19/04/91 (art.
lº), que também determinou 11a revisão do processo admini.strat_!..
vo de demarcação das terras ocupadas pelos Índios Yanomarni 11 ( art,
2º) ~ ver fl. 494-v.

3.

Revisto o processo, o P~esidente da FUNAI (ré)
por despacho publicado no DOU de 25/07/91, Seção I, p. 14.831,
decidiu:
"1- Aprovar as conclusões objeto da citada Resolução, reconhecendo os estudos e adequações à
delimitação da Terra Indígena Yanomami, de ocupação dos povos Yanoma.mi 2 r.Iayongong, com a supe r f i c e e pe rime t.r-o ap r-ox í.mados de 9. 419 .108 h a
e 3. 071 Km respecti v amerrt e , localizada nos r.Iun.!.
cÍpios de Santa Isabel do Rio negro (Ar.!) ,
Boa
Vista, Alto Alegre, r.Iucaj~Í e Caracarai (RR).
í

2- Det e i-mí.nar- a pub Lí

c aç ao no D.O.U. do Parecer, Resolução, f!emoria.l :::::escritivo e Despacho,
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na conformidade

do Art. 2º, § 7g

do

Decreto

22/91.
3- Encaminhar o respectivo processo de derna~
cação ao Ministério da J:..istiça, acompanhado da
Minuta de Portaria Declaratória, para aprova-

ção11.

Assim reconhecida a área de 9.419.108 ha como
4.
Terra Indígena Yanornamf, , não mais existe a 11 incerteza"
dessa
relação jurídica, incerteza que configurava o interesse
de

agir desta ação (CPC, art. 4º, I).

,

A portaria declaratória referent~ a essa are a
constitui simples ~edida administrativa, já que a posse inernorial
ora admitida
é de natureza "o nLg í.riar-La" ( indigenato), nos
termos do art. 231 da Constituição.

5.

6.
E~ consequência, caberá à ré FUNAI garantires
sa posse nos termos da Lei nº 5.371/67, art. 12.

7.
Ante o expos co , fica extinto o processo
julgamento do mérito por perda do "interesse de agir" arts. 267, VI, § 3 2' e 459, 2:â parte.

sem
CPC,

8.
Registrar e publicar. In~ime-se o autor
soalmente (art. 23ô, § 2º).
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