
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2732 - DF (2020/0128284-5)

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : UNIÃO
REQUERENTE : FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
REQUERIDO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 

DECISÃO

 

A UNIÃO formula pedido de suspensão dos efeitos da decisão do Desembargador 

Federal Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, no Agravo de 

Instrumento n. 1014527-71.2020.4.01.0000, interposto nos autos da Ação Civil Pública 

n. 1007395-45.2020.4.01.3400, em que se discute a escolha de Ricardo Lopes Dias para 

a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, da Diretoria de Proteção 

Territorial da Funai, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos 

do ato de nomeação.

Destacam-se os seguintes trechos da referida decisão (fls. 32-38):

[...] além da aparente ausência do preenchimento de todos os requisitos 
exigidos para o exercício do cargo de Coordenador-Geral de Índios Isolados e de 
Recente Contato da Diretoria de Proteção Territorial da Fundação Nacional do Índio, 
levado a efeito pela Portaria nº 151, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Secretário 
Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os elementos carreados para 
os autos de origem e para o presente recurso sinalizam a estreita ligação do servidor 
nomeado para ocupá-lo com organização missionária, cuja missão é a evangelização 
dos povos indígenas, a revelar evidente conflito de interesses com a política 
indigenista do Estado Brasileiro, cujas premissas encontram-se na Constituição de 
1988 e nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte.

Ademais, o direito ao isolamento de determinados povos indígenas decorre do 
princípio da sua autodeterminação, que lhes assegura decidir acerca do seu modelo de 
vida, de acordo com os seus usos e costumes, como garantia fundamental insculpida 
no art. 231, caput, da Constituição Federal, na determinação de que “são 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

[...]

Registre-se, ainda, que o receio inicialmente anunciado na petição inicial e no 
pedido de reconsideração formulado pelo autor ministerial perante o juízo singular, 
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no tocante à possibilidade de implementação de ações voltadas à quebra do sistema 
de isolamento social adotado pelas comunidades indígenas em referência, sem ferir a 
amplitude da causa de pedir característica das ações coletivas, como no caso em 
exame, restou por se confirmar, diante das noticiadas medidas já efetivadas pelo 
servidor nomeado para o exercício do mencionado cargo, impondo-se, assim, nesse 
contexto, a concessão da medida postulada, até ulterior deliberação judicial, a fim de 
que se iniba a adoção de medidas dessa natureza, que venham afrontar as garantias 
fundamentais acima referidas, notadamente, aquela que assegura aos povos indígenas 
o direito à sua autodeterminação, nos termos da Constituição Federal (art. 231, caput
) e da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre 
Povos Indígenas e Tribais.

 

Aduz a requerente que o decisum causa grave lesão à ordem pública.

Esclarece que a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato é a 

unidade especializada da Funai regimentalmente responsável pela proteção e promoção dos 

direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato e que é por meio dela que a Funai 

desenvolve e efetiva sua atenção às políticas públicas de proteção e promoção dos direitos desses 

povos mediante onze Coordenações de Frente de Proteção Etnoambiental em toda a Amazônia 

Legal.

Pontua que a entidade exige formação acadêmica muito peculiar e rara, 

sendo ocupada preferencialmente por detentor de pós-graduação stricto sensu em antropologia, 

etnologia ou indigenismo, como recomendação do próprio Ministério Público Federal.

Afirma serem consideráveis os impactos da solução de continuidade decorrentes da 

suspensão da nomeação, sobretudo em face do momento atual por que passa o país, enfrentando 

a pandemia de Covid-19. Salienta que as ações de proteção voltadas aos índios isolados foram 

intensificadas, não podendo, nem por um instante, ser descontinuadas, sob pena de danos 

irreversíveis a esses povos.

Alerta para o prejuízo decorrente do potencial multiplicador da decisão, "haja vista o 

risco que sempre penderia acerca da possibilidade de suspensão e anulação da nomeação de 

agentes públicos legitimamente designados" (fl. 6).

Defende, por fim, a legalidade da nomeação, sustentando, de um lado, a inexistência 

de vícios no procedimento, que observou todos os normativos, em especial o Decreto n. 9.727, 

de 15 de março de 2019, que dispõe acerca dos critérios a serem atendidos pelo nomeado; e, de 

outro, a vinculação do ato às atribuições próprias do Poder Executivo, salientando não caber ao 
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Poder Judiciário "analisar tais pressupostos (conveniência e oportunidade), a pretexto de indagar 

de seus motivos determinantes ou de investigar futuro desvio de finalidade, sob pena de adentrar 

no mérito administrativo, ferindo o princípio da separação dos Poderes (fl. 10).

É o relatório. Decido.

Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o Poder Público se houver 

manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, 

à segurança ou à economia públicas (art. 4º da Lei n. 8.347/1992).

A análise do mérito da causa originária, em princípio, não é atribuição jurisdicional 

da Presidência do STJ. Entretanto, quando o requisito para o deferimento do pedido suspensivo 

decorre das razões de decidir da decisão impugnada, admite-se um mínimo juízo de delibação 

sobre a questão meritória da causa (STJ, AgInt na SLS n. 2.282/BA, relatora Ministra Laurita 

Vaz, DJe de 24/11/2017).

Na espécie, verifica-se que a decisão impugnada, ao suspender, em juízo precário de 

verossimilhança, a nomeação do Sr. Ricardo Lopes Dias para o cargo de coordenador-geral de 

Índios Isolados e de Recente Contato, fê-lo essencialmente com base em duas avaliações. 

A primeira, a de que o nomeado aparentemente não preenchia os requisitos legais exigidos para o 

exercício do cargo. A segunda, a de que os elementos apresentados nos autos de origem e no 

presente recurso sinalizam a estreita ligação do servidor nomeado com organização missionária, 

cujo propósito é a evangelização dos povos indígenas, a revelar evidente conflito de interesses 

com a política indigenista do Estado brasileiro, cujas premissas encontram-se na Constituição de 

1988 e nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte.

De minha parte, após detido exame dos autos e com a devida vênia do julgador de 

origem, constato que o ato de nomeação em comento – frise-se: de livre escolha do Poder 

Executivo – preenche, prima facie, todos os critérios legais exigidos para o comissionamento, em 

particular os previstos nos arts. 2º e 4º do Decreto n. 9.727/2019. Com efeito, há nos autos 

documentação apta a demonstrar não apenas a qualificação técnica do Sr. Ricardo Lopes Dias 

para ocupar o posto para o qual foi nomeado, sobressaindo-se, nesse ponto, a formação 

profissional requerida (bacharelado em antropologia pela Universidade Federal do Amazonas, 
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mestrado em ciências sociais pela Universidade de São Paulo e doutorado em ciências humanas 

pela Universidade Federal do ABC), mas também experiência nas áreas de etnologia indígena, 

identidade e direitos humanos.

O fato de se tratar de pessoa religiosa, com vínculos com organizações missionárias 

cristãs de evangelização, não o desqualifica, por si só, para o exercício das funções nem enseja 

necessariamente a situação de conflito de interesses. Trata-se de ilação sem base, conjectura que 

fere, no caso, a presunção de legitimidade dos atos do Executivo e caracteriza intervenção do 

Judiciário na administração interna de outro Poder sem fato concreto sério e comprovado. 

Nesse contexto, afastadas a aparente ilegalidade e a prova de conflito de interesses ou 

de desvio de finalidade flagrante no ato de nomeação, a decisão atacada, a pretexto de fiscalizar a 

legalidade do ato administrativo, interferiu, de forma indevida, nos critérios eminentemente 

discricionários da administração da autarquia.

Incidiu, assim, o julgado em grave violação da ordem pública, conforme 

entendimento há muito assentado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "há lesão à 

ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa, quando a decisão atacada interfere no 

critério de conveniência e oportunidade do mérito do ato administrativo impugnado" (AgRg na 

SS n. 1.504/MG, Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, DJ de 10/4/2006).

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, até o trânsito em julgado da 

ação originária, os efeitos da decisão liminar impugnada.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 09 de junho de 2020.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Presidente
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