SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2924 - DF (2021/0122886-8)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO
FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM - DF017199
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNOSTICOS
ADVOGADO
: THALES VINICIUS BOUCHATON - RJ169423

DECISÃO
Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença proposta pelo DISTRITO
FEDERAL contra decisão do Presidente do TJDFT nos autos da Suspensão de Segurança
Cível n. 0709343-75.2021.8.07.0000, na qual foi indeferida liminar para suspender a
antecipação de tutela concedida na Ação Civil Pública n. 705849-85.2020.8.07.0018 pelo
Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Narra que se trata, na origem, de ação civil pública proposta pela Associação
Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA) por meio da qual foi determinada a suspensão
das obras e dos demais procedimentos administrativos inaugurados com o objetivo de
instalar, no Distrito Federal, o Museu Nacional da Bíblia, com a paralisação do
prosseguimento do Edital n. 22/2020 – SECEC/DF, mediante o qual foi aberto concurso
público para selecionar estudo preliminar de arquitetura do prédio que servirá de sede
para o museu.
Explicita que na inicial foi alegada a configuração de dano à honra e à
dignidade de grupos religiosos, bem como ao patrimônio público e social, nos termos da
Lei n. 7.347/1985, e violação das diretrizes do Decreto n. 119-A/1890, que dá concretude
ao postulado da laicidade estatal, sob o argumento de que a construção do Museu
Nacional da Bíblia significaria intervenção do Estado em matéria religiosa.
Aduz que o Museu Nacional da Bíblia não será templo religioso, mas sim um
local de disseminação de ensino e de cultura, o qual será frequentado não só por
católicos, mas também por ateus e quaisquer cidadãos que tenham interesse de aprender o
ensino da história.
Sustenta que a construção de edificação cujo objetivo não é avançar ou inibir
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qualquer religião específica, mas sim promover cultura e disseminar ensino em prol de
todos os cidadãos interessados em história e literatura, inclusive os ateus, não ofende a
honra ou a dignidade de nenhum grupo religioso nem causa dano ao patrimônio público e
social.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a religiosidade,
por si só, não basta para que se configure violação da laicidade, porquanto a dissociação
completa desta com a atuação estatal é praticamente impossível, em decorrência de
elementos histórico-culturais da sociedade brasileira. Destaca que o mero caráter de
religiosidade de obra pública não equivale à imposição de uma religião por parte do
Estado.
Argumenta, ainda, que a construção do Museu da Bíblia não se volta a
promover religião, mas ofertar ensino histórico sobre livro socialmente relevante, o qual é
considerado patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.
Pontua que o Conselho Nacional de Justiça, ao julgar, em 2007, os Pedidos de
Providência n. 1.344, n. 1.345, n. 1.346 e n. 1.362, permitiu referências culturais e
religiosas simbólicas em espaços públicos, como se deu na controvérsia sobre a aposição
de crucifixos nos tribunais brasileiros, tendo havido decisão em favor de sua manutenção.
Afirma que, se adotada a tese desenhada na inicial da ação originária, a
Catedral de Brasília, a Igrejinha e os crucifixos nas salas de julgamento danificariam a
honra e a dignidade dos postulantes, bem como o patrimônio público e social, visão essa,
segundo defende, que é absolutamente equivocada.
Alega que o Museu da Bíblia atrairá imenso público de pessoas religiosas e
também de ateus para visitação e, segundo argumenta, dizer o contrário significaria
afirmar que apenas católicos visitam o Vaticano, o que seria uma inverdade.
Explica que ocorrerão prejuízos econômicos para vários setores produtivos,
como construção civil e turismo, e também há interferência indevida na geração de
empregos, o que é especialmente grave no momento atual de crise pandêmica.
O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência (fls. 34-37):
Com efeito, diante da polêmica que envolve a realização do projeto
envolvendo o Museu Nacional da Bíblia, revejo meu posicionamento
anterior para, nos termos do art. 296 do CPC, DEFERIR a tutela de
urgência postulada pela autora e, com isso, determino que seja
SUSPENSOS as obras e todos os procedimentos administrativos,
inclusive aquele decorrente do Edital 22/2020 – SECEC/DF, ficando
proibido o Distrito Federal de efetuar pagamento de prêmio ao
vencedor, sob pena de multa e desobediência.

O TJDFT deferiu parcialmente a liminar, às fls. 29-32, tão somente para
deferir parcialmente o pleito suspensivo:
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Assim, por todo o exposto, reputando presente um dos requisitos
legalmente exigidos na apreciação da suspensão de segurança, mais
precisamente a ordem pública, DEFIRO PARCIALMENTE a
suspensão pleiteada apenas para afastar da decisão liminar a ordem de
se obstar o Distrito Federal de efetivar o pagamento do prêmio ao
vencedor do concurso veiculado no Edital 22/2020, caso já tenha sido
proclamado oficialmente o resultado do certame.

É, no essencial, o relatório. Decido.
A suspensão dos efeitos do ato judicial é, portanto, providência excepcional,
cabendo ao requerente a efetiva demonstração da alegada grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança ou à economia públicas. Cuida-se de prerrogativa da pessoa jurídica de direito
público decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a
coletividade.
A mens legis do instituto da suspensão de segurança, ou de sentença, é o
estabelecimento de prerrogativa justificada pelo exercício da função pública, na defesa do
interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões precárias contrárias aos
interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de
recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a
própria coletividade.
No caso em tela, está caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas,
porquanto o Poder Judiciário, imiscuindo-se na seara administrativa, substituiu o Poder
Executivo ao interferir na execução da política pública cultural consistente na construção
do museu em epígrafe. Desconsiderou-se a presunção de legalidade do ato administrativo,
além de prejudicar a economia pública que será estimulada com o funcionamento do
museu, que será visitado por brasilienses e turistas.
Importa ressaltar que fomentar a cultura configura dever estatal de suma
importância para o desenvolvimento da sociedade concatenada com sua história, com
seus costumes e sua identidade. Especialmente no atual momento pandêmico
infelizmente vivido por todos, ficou evidente o quanto a cultura é estrutural para propiciar
saúde emocional aos cidadãos. O Brasil, inclusive, é muito carente de preocupação
robusta com o fomento cultural. Portanto, é inegável a relevância da construção de
museus para disseminação de nossa história e seu contínuo resgate.
Não existe sociedade sem sua cultura correspondente, mas, em razão de sua
característica essencial da dinamicidade, já que está em constante movimento, mostra-se
necessário seu registro para que não esqueçamos o caminhar da história, imprescindível
para que possamos refletir criticamente sobre nossa evolução enquanto sociedade e sobre
o conhecimento construído ao longo de nossa história.
E não se olvide que a religião é fenômeno cultural. Um museu para tratar da
Bíblia, que inclusive embasa as mais variadas religiões, não significa que se está a impor
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uma religião. Ao contrário, deve-se estimular a existência de museus que tratem das mais
diversas manifestações religiosas brasileiras. O fato de o nosso país ser laico não obsta
que museus possam ser construídos para tratar de fenômenos culturais religiosos.
Registre-se que, se for permitido que os atos administrativos do Poder
Executivo não possuam mais a presunção da legitimidade ou veracidade, tal conclusão
jurídica configuraria forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do
Estado com exercício de prerrogativas que lhe são essenciais. O Judiciário não pode,
dessa forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são realizados em
desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente ilegítimos. Tal concluir
subverteria o regime jurídico do direito administrativo, as competências concedidas ao
Poder Executivo e o papel do Judiciário.
Destaque-se que não pode haver interferência indevida do Poder Judiciário na
esfera de competência do Poder Executivo, sem a caracterização de flagrante desvio de
finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva,
infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para
assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito.
Nessa senda, está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na sua acepção
administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e eficiente da política
pública desenhada e estrategicamente escolhida.
E, conforme entendimento há muito assentado no Superior Tribunal de Justiça,
"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).
Enfatiza-se que juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo mostra-se
consequência no contexto da realização do juízo eminentemente político, que é realizado
no âmbito da suspensão de liminar.
É sabido que o tema debatido no processo em comento está sujeito ao crivo do
Poder Judiciário; contudo, a precaução sugere que a substituição das decisões da
administração pública ocorra em decorrência de caracterizada ilegalidade inequívoca,
após instrução processual completa. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR AJUIZADO
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA.
REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Até prova
cabal em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato
administrativo praticado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
- Aneel. Agravo regimental provido" (AgRg na SLS n. 1.266/DF,
relator o Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 19/11/2010,
grifo meu.)
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AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ELABORAÇÃO DE PROJETO E
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE DUPLICAÇÃO
E RESTAURAÇÃO DA BR 101/AL. INABILITAÇÃO TÉCNICA DE
LICITANTE.
PARALISAÇÃO
DO
ANDAMENTO
DO
CERTAME. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA
PÚBLICAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da legislação de regência (Lei n.º 12.016/2009), a
suspensão da execução de decisum proferido contra o Poder Público
visa à preservação do interesse público e supõe a existência de grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em
princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa.
2. Hipótese em que a decisão objeto do pleito suspensivo inibiu o
prosseguimento da concorrência pública de contratação de empresa para
a elaboração de projetos e execução das obras remanescentes de
duplicação e restauração da pista existente na BR 101/AL.
3. Potencial lesivo, de natureza grave, à ordem pública. A
interrupção da licitação, ainda que temporária, prejudica a atuação
do Estado.
4. Lesão à segurança pública. A falta de conservação da referida via
é causa suficiente para aumentar os acidentes de trânsito. Manifesta
urgência do procedimento licitatório.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt na SS n. 2.864/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe de 25/4/2017, grifo meu.)

Outrossim, importa destacar que as decisões prolatadas, em suspensão,
possuem caráter eminentemente político ao verificar a lesividade aos bens jurídicos
tutelados pela lei de regência. Nesse sentido, confira-se este julgado:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
PROCEDIMENTO HOMOLOGADO E EM FASE DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL. SUSPENSÃO. LESÃO À ORDEM E À
ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA. EXAURIMENTO DAS
VIAS RECURSAIS NA ORIGEM. DESNECESSIDADE.
1. Não é necessário o exaurimento das vias recursais na origem para que
se possa ter acesso à medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992.
2. É eminentemente político o juízo acerca de eventual lesividade da
decisão impugnada na via da suspensão de segurança, razão pela
qual a concessão dessa medida, em princípio, é alheia ao mérito da
causa originária.
3. A decisão judicial que, sem as devidas cautelas, suspende
liminarmente procedimento licitatório já homologado e em fase de
execução contratual interfere, de modo abrupto e, portanto,
indesejável, na normalidade administrativa do ente estatal,
causando tumulto desnecessário no planejamento e execução das
ações inerentes à gestão pública.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos não foram
infirmados. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt na SLS n. 2.702/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de 27/8/2020, grifo meu.)

Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida na
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Ação Civil Pública n. 705849-85.2020.8.07.0018, do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública
do Distrito Federal, até o seu trânsito em julgado.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de abril de 2021.
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Presidente
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