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Relatório

1. Suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar,
ajuizada pela Procuradora-Geral da República às 17h57min de 3.11.2017
(e-doc. 2), com fundamento no § 1º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, visando
suspenderem-se os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional
Federal da Quinta Região no julgamento do Agravo de Instrumento n.
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0072805-24.2016.4.01.0000, “que concedeu a tutela de urgência e determinou a
suspensão da aplicação do item 14.9.7 do edital INEP 13, de 7 de abril de 2017”
(fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. Noticia a Procuradora Geral da República o ajuizamento de Ação
Civil Pública (proc. n. 64253-55.2016.4.01.3400), pela Escola Sem Partido
Treinamento e Aperfeiçoamento EIRELI-ME, contra o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, buscando o
reconhecimento de nulidade de regra do Edital-INEP 13, de 7.4.2017, o
qual, ao regular o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), dispôs:
“14.9. Será atribuída nota 0 (zero) à redação:
(...)
14.9.4 que apresente impropérios, desenhos e outras formas
propositais de anulação, bem como que desrespeite os direitos
humanos, que será considerada ‘Anulada’”.

3. Requerida a liminar, foi o pleito indeferido pelo juiz federal.
Contra essa decisão de indeferimento foi interposto agravo de
instrumento. A presente medida de contracautela é contra o provimento
deste agravo de instrumento (n. 0072805-24.2016.4.01.0000), pela Quinta
Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, julgado na
sessão de 25.10.2017 .
4. Realça estar a decisão impugnada fundada na “garantia
constitucional de liberdade de manifestação e de opinião e na alegada ‘ausência
de referencial objetivo no edital dos certames’, o que resultaria na ‘privação
do direito de ingresso em instituições de ensino superior de acordo com a
capacidade intelectual demonstrada, caso a opinião manifestada pelo
participante venha a ser considerada radical, não civilizada,
preconceituosa, racista, desrespeitosa, polêmica, intolerante ou
politicamente incorreta’” (fl. 2).
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Anota que a suspensão do item 14.9.4 do edital apenas uma semana
antes da realização da primeira prova do ENEM, marcada para o dia
5.11.2017 (domingo), provocaria insegurança jurídica, porque afastaria
orientação de necessidade de respeito aos direitos humanos constante dos
editais das provas do ENEM desde 2013.
Assevera que, “[d]os 8.6 milhões de inscritos e dos cerca de 6.1 milhões de
participantes efetivos no exame do ENEM do último ano (2016), 291.806
tiveram a redação anulada, porém, apenas 4.798 participantes obtiveram nota
zero no texto por ferirem direitos humanos[, o que corresponde] a 1,6% do
total de participantes do certame de 2016” (fl. 3).
Argumenta, ainda, ser satisfativa a medida liminar deferida pelo
Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pois “não será mais possível a
consideração do critério de correção que prevê o respeito aos direitos humanos”
(fl. 4).
Defende a proporcionalidade do uso do critério de respeito aos
direitos humanos na seleção para ingresso nas universidades públicas,
citando textos normativos de compromisso com os direitos humanos e
precedentes deste Supremo Tribunal Federal nos quais assentada a
ausência de caráter absoluto no direito à liberdade de manifestação
(Habeas Corpus n. 82.424, Relator para o acórdão o Ministro Maurício
Corrêa, DJ 19.3.2004; Recurso Extraordinário n. 898.450, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJe 31.5.2017).
Alega que a regra do Edital, objeto de debate na ação, deve ser lida
no contexto de “busca pelo respeito a todos os direitos e valores abarcados por
esse propósito [de procura da tolerância e do respeito à diversidade], indo
de encontro à missão constitucional a tentativa de exclusão como forma de
avaliação daqueles que almejam uma vaga em instituição pública de ensino
superior” (fl. 7).
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Afirma também que a ausência de critérios objetivos na aplicação do
item 14.9.4 do Edital-ENEM 2017 para correção das provas de redação
não poderia ser invocado como justificativa para a sua suspensão, por
“não te[r] nenhuma interferência na legitimidade do critério em si”,
sustentando caber à Administração adotar critérios que reduzam a
subjetividade ao máximo, “de um modo a fazer, de um lado, com que os
participantes do certame tenham conhecimento prévio e exato das regras, e, de
outro, com que sejam examinados, todos, sob as mesmas lentes” (fl. 7).
Indica a existência, no manual do ENEM, de capítulo dedicado à
definição dos direitos humanos, com exemplos de casos que poderão ser
considerados ofensivos e transcrições de modelos de redações com nota
máxima, além da disponibilização dos denominados ‘espelhos’ de
correção das provas, realçando que “[a] inclusão dessas informações e
diretrizes no material atende a pleito do Ministério Público Federal formulado
com o propósito de dar publicidade ao critério e à sua forma de aplicação, em
benefício dos candidatos” (fl. 7).
A Procuradora Geral da República discorre sobre a sistemática de
correção das provas de redação e as precauções adotadas para restringir
subjetivismo nesse processo, salientando que eventuais excessos “poderão
ser reexaminados, mesmo que, em último caso, pelo Judiciário” (fl. 8).
Sustenta que “[a]s informações contidas no manual de redação do ENEM
não permitem antever propósito de imposição de qual ou qual ideologia, como
afirmado na decisão impugnada”, servindo para alertar o candidato “para a
necessidade de exercício responsável do direito, que não desrespeite, em seu
discurso, direitos fundamentais de seus semelhantes, que com ele convivem” (fl.
8).
Pede se “considere o risco de lesão à ordem pública e o interesse público (da
coletividade) em ver aplicada regra que é reflexo da atuação do Estado na
promoção de valores constitucionais. Desconsiderá-la, a essa altura, gerará
insegurança aos participantes do certame, além de implicar, por todo o exposto,
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espécie de retrocesso social” (fl. 8).
Enfatiza a urgência no restabelecimento dos efeitos da regra do
edital, pela iminência da realização da prova de redação, no dia 5.11.2017
(domingo), quer dizer, menos de quarenta e oito horas depois do
ajuizamento da presente suspensão de liminar neste Supremo Tribunal.
5. Requer “a suspensão, em caráter liminar e, após, definitivo, da decisão
do Tribunal Regional da 1ª Região no AI 0072805- 24.2016.4.01.0000, de modo
que volte a ter plena e imediata aplicabilidade o item 14.9.4 do edital INEP 13, de
7 de abril de 2017, referente ao ENEM” (fl. 9).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
6. Pelo regime legal de contracautela (Leis ns. 4.348/1964, 7.347/1985,
8.437/1992, 8.038/1990, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do Código de
Processo Civil de 2015 e art. 297 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal), a Presidência deste Supremo Tribunal dispõe de
competência para determinar providências buscando evitar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a
execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela
antecipada quando a questão tenha natureza constitucional. Confiram-se,
por exemplo, o Agravo Regimental na Reclamação n. 497/RS, Relator o
Ministro Carlos Velloso, o Agravo Regimental na Suspensão de
Segurança n. 2.187/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, e a Suspensão
de Segurança n. 2.465/SC, Relator o Ministro Nelson Jobim.
7. Na espécie vertente, requer-se a suspensão dos efeitos de decisão
pela qual a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 007280524.2016.4.01.0000, concedeu a tutela de urgência requerida na Ação Civil
Pública n. 0064253-55.2016.4.01.3400, determinando ao Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep o afastamento
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da regra do Edital que possibilita possa a banca examinadora das provas
do certame anular qualquer redação pelo alegado desrespeito aos direitos
humanos.
8. Pelo que consta da documentação acostada aos autos eletrônicos,
aquela ação civil pública foi ajuizada pela Associação Escola sem Partido
em 3.11.2016, logo depois de ter a autora completado um ano de
existência (em 28.10.2016), requisito temporal exigido pela al. a do inc. V
do art. 5º da Lei n. 7.347/1985 para essa legitimação. Nela se postulou:
“a) a declaração de nulidade de um dos critérios de avaliação da
redação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016 ‒ a saber: o que
prevê a atribuição de nota zero às redações que desrespeitem os
‘direitos humanos’ ‒, por ofensa às garantias constitucionais da livre
manifestação do pensamento e da liberdade de consciência e de crença
(CF, art. 5º, IV, VI e VIII), e aos princípios constitucionais do
pluralismo de ideias (CF, art. 206, III), da impessoalidade (CF, art. 37,
caput) e da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado
(arts. 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 17, caput; 19, 34, VII, 'a', e 37,
caput); e
b) a condenação do INEP a se abster de aplicar esse critério na
correção das redações dos participantes do Enem/2016, e de adotá-lo,
nas próximas edições do certame” (fl. 17, e-doc. 1).

Como antes anotado, o requerimento de tutela de urgência exposto
na peça inicial foi indeferido pelo Juízo da Quarta Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal em 4.11.2016 (fls. 12-15).
Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, em 17.1.2017 o
desembargador relator indeferiu o pleito de antecipação da tutela
recursal, enfatizando:
“É verdade que ao postular a antecipação liminar dos efeitos da
tutela final, que busca condenação do réu a ‘abster-se de adotar nas
futuras edições do Enem o critério cuja invalidade venha a ser
declarada na presente ação’ (fls. 38), também pretende a ora
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agravante a declaração liminar de nulidade do critério para impedir
sua utilização futura no certame. Não se identifica aqui, porém, a
possibilidade de advir dano grave, de difícil reparação, até julgamento
do recurso” (fl. 55).

9. Na sequência dos documentos constantes dos autos eletrônicos se
tem anexada a notícia do provimento do agravo pela Quinta Turma do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sessão realizada de
25.10.2017 (certidão de julgamento juntada a este processo eletrônico):
“A Turma, por maioria, vencido o Desembargador Federal Souza
Prudente, que negou provimento ao agravo de instrumento, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Processo não submetido à
sistemática do art. 942, § 3º, inc. II, do Código de Processo Civil por
não versar a hipótese sobre decisão que tenha julgado parcialmente o
mérito” (fl. 11, e-doc. 1).

10. Na instrução documental, a Procuradora Geral da República não
anexou essa decisão judicial, limitando-se a juntar certidão subscrita por
Analista do Ministério Público da União, atestando que, “em contato
telefônico com a secretaria da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, estabelecido em 31 de outubro de 2017, obt[eve] a informação sobre a não
disponibilização do acórdão do julgamento realizado em 25 de outubro de 2017,
no AI 72805-24.2016.4.01.0000” (fl. 10).
Portanto, não se juntou aos autos o inteiro teor da decisão judicial
cujos efeitos se busca suspender.
11. Apesar de essa circunstância dificultar a compreensão integral da
questão jurídica analisada e decidida nas instâncias de origem, tenho que
a manifesta carência de prazo para exibição do documento faltante, pela
iminente realização da prova do ENEM no próximo domingo (5.11),
autoriza a superação excepcional desse vício para análise da medida
liminar pleiteada, pautada na confiança na veracidade do que exposto
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pela Requerente na peça inicial e, principalmente, na necessidade de o
candidato encaminhar-se para a prova sem pendência judicial sobre as
regras às quais deverá se submeter, ainda que afirmado em medida
judicial liminar.
12. Os fundamentos constitucionais aproveitados no pedido
formulado na petição inicial da ação civil pública evidenciam a
competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para
apreciar o presente requerimento de suspensão.
13. Quanto ao pleito de medida liminar no requerimento de
suspensão, o § 7º do art. 4º da Lei n. 8.437, de 1992, autoriza, em exame
prévio e precário, o seu deferimento quando constatada, “em juízo prévio,
a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida”.
No exíguo prazo viabilizado pelo ajuizamento tardio e pela
instrução deficiente da presente medida de contracautela e em exame
preliminar, não há demonstração, no caso em exame, de plausibilidade da
alegação de iminentes efeitos gravosos a direitos humanos pelo
afastamento da atribuição outorgada à banca examinadora de anular
prova, nas quais se alegue, pelo exame subjetivo do examinador, afronta
àqueles valores maiores do sistema democrático.
Menos ainda se comprova que a suspensão da regra do Edital, como
parece ter sido decidido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
traria insegurança jurídica. Insista-se que, sem o inteiro teor do julgado, o
que parece ter sido decidido expande os direitos fundamentais,
garantindo o exercício do direito à liberdade de expressão e de opinião,
como constitucionalmente assegurado. Pelo que se pode extrair dos
documentos dos autos eletrônicos, aquele direito teria sido restringido
pela regra do Edital, o que voltou a ser resguardado pela decisão judicial
agora questionada. Não se desrespeitam direitos humanos pela decisão
que permite ao examinador a correção das provas e a objetivação dos

8
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14002852.

Supremo Tribunal Federal
SL 1127 MC / DF
critérios para qualquer nota conferida à prova. O que os desrespeitaria
seria a mordaça prévia do opinar e do expressar do estudante candidato.
Assim se tem a concretização dos direitos humanos defendidos pela
Requerente, parecendo gravoso ao princípio da segurança jurídica o
afastamento, a menos de quarenta e oito horas do início de aplicação das
provas do Enem, da eficácia da decisão judicial que julgou a matéria e
onze dias antes daqueles procedimentos afastou regra que expande
direitos fundamentais, não os restringe.
14. Sem desconhecer que a) a coexistência das normas
constitucionais relativas à liberdade de expressão e manifestação do
pensamento vincula-se aos demais direitos fundamentais, determinando
sejam interpretados de modo a torná-los harmoniosos em seus efeitos, e
b) também sendo certo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal assentou não terem os direitos e as garantias individuais caráter
absoluto, neste exame preliminar e urgente, tenho que, como posta a
regra questionada do Edital do Enem, tem-se o aniquilamento de direitos
fundamentais, não a busca de sua conjugação coerente e harmoniosa.
No caso em análise, apesar de a norma editalícia objeto de discussão
destinar-se a combater o que seria mau exercício da liberdade de
manifestação do pensamento pelo candidato, parece ter-se ablação
abstrata e genérica desse direito.
O cumprimento da Constituição da República impõe, em sua base
mesma, pleno respeito aos direitos humanos, contrariados pelo racismo,
pelo preconceito, pela intolerância, dentre outras práticas inaceitáveis
numa democracia e firmemente adversas ao sistema jurídico vigente.
Mas não se combate a intolerância social com maior intolerância
estatal. Sensibiliza-se para os direitos humanos com maior solidariedade
até com os erros pouco humanos, não com mordaça. O que se aspira é o
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eco dos direitos humanos garantidos, não o silêncio de direitos
emudecidos. Não se garantem direitos fundamentais eliminando-se
alguns deles para se impedir possa alguém insurgir-se pela palavra
contra o que a outro parece instigação ou injúria. Há meios e modos para
se questionar, administrativa ou judicialmente, eventuais excessos. E são
estas formas e estes instrumentos que asseguram a compatibilidade dos
direitos fundamentais e a convivência pacífica e harmoniosa dos cidadãos
de uma República.
15. Ao votar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.815/DF,
quando este Supremo Tribunal julgou inexigível autorização prévia da
pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou
audiovisuais, adverti que
“[a] cultura do politicamente correto, expressão adotada desde a
década de 80 do séc. XX, significando políticas tendentes a tornar a
linguagem neutra para se evitar ofensa a pessoas ou grupos sociais
discriminados historicamente, também vem sendo levada ao
paroxismo, passando a constituir forma de censura da expressão.
Adotam-se formas de censura implícita e particular, exercida de forma
a tolher ou a esvaziar o direito à liberdade de expressão.
Com o politicamente correto, adotam-se formas de censura que
mitigam ou dificultam o pluralismo ao qual a liberdade pessoal
conduz, porque a censura, estatal ou particular, introduz o medo de
não ser bem acolhido no grupo sicial. O medo e a vergonha fragilizam
o ser humano em sua dignidade. Sem dignidade, não se resguarda a
identidade, que faz cada ser único em sua humanidade insubstituível”
(de minha relatoria, Plenário, DJe 29.1.2016).

É a partir dessa perspectiva que, em juízo liminar, conclui-se sem
comprovação, na peça inicial deste pedido de suspensão, plausibilidade
na alegada lesão a interesses públicos relevantes assegurados na
Constituição e em leis.
16. Realço que, no exame deste pedido de suspensão, não se analisa
10
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14002852.

Supremo Tribunal Federal
SL 1127 MC / DF
o mérito da ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca afastar,
notadamente em sede de medida liminar, restringindo-se a análise à
existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato
decisório em face dos valores tutelados pela legislação da contracautela.
17. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida, sem prejuízo
de reexame da questão em momento posterior, enfatizando, ainda, que
isso não significa antecipação sobre o mérito da matéria submetida na
ação civil pública.
Manifestem-se os Interessados (art. 4º, § 2º, da Lei 8.437/1992).

Publique-se.
Brasília, 4 de novembro de 2017.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente
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