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Relatório

1. Suspensão de tutela antecipada, com requerimento de medida
cautelar, ajuizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, autarquia federal representada pela
Advocacia-Geral da União, às 15h57min de 3.11.2017 (e-doc. 5), na qual se
requer “a suspensão do acórdão proferido no AI n. 007280524.2016.4.01.0000/DF, permitindo que o INEP adote o critério de correção
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previsto no item 14.9 do Edital n. 13, de 7 de abril de 2017, que torna público e
dispõe sobre a realização do ENEM/2017” (fl. 13, e-doc. 1).
2. O presente requerimento de suspensão apresenta a mesma
questão jurídica suscitada pela Procuradora-Geral da República na
Suspensão de Liminar n. 1.127, também ajuizada na data de ontem,
3.11.2017, e na qual decidi:
“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 critérios para
qualquer nota conferida à prova. O que os desrespeitaria seria a
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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 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

3
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 14003032.

Supremo Tribunal Federal
STA 864 MC / DF
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 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” (decisão pendente de publicação).

3. As mesmas razões de decidir servem para a solução das questões
suscitadas pela autarquia federal na medida liminar requerida nesta
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suspensão de tutela antecipada.
4. 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.
5. Manifestem-se os Interessados.
Na sequência, vista à Procuradora-Geral da República (art. 297, §
1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), retornando o
processo em conclusão à Presidência para julgamento do mérito da
contracautela.
Publique-se.
Brasília, 4 de novembro de 2017.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente
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