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DECISÃO INTIMADA EM 01/11/2017 ÀS 18h44’.

O

INSTITUTO

NACIONAL

DE

ESTUDOS

E

PESQUISAS

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA- INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da
Educação, representada pela Procuradoria-Geral Federal, nos termos do art. 10 da Lei 10.480,
de 2002, vem, com fundamento no artigo 4º da lei 8.437/92, requerer

URGENTE SUSPENSÃO

dos efeitos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 007280524.2016.4.01.0000/DF, proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que faz
consoante os fundamentos de fato e de direito adiante aduzidos:

I – A DECISÃO OBJETO DA PRESENTE SUSPENSÃO:
1.
Trata-se, na origem, de ação civil pública, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela
Associação Escola Sem Partido (ACP nº 0064253-55.2016.4.01.3400), objetivando em síntese a
concessão de provimento jurisdicional que: a) declare a nulidade de um dos critérios de avaliação da
redação do Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM 2016, qual seja, aquele que prevê a atribuição
de nota zero às redações que desrespeitem os “direitos humanos”; b) condene o INEP a abster-se de
aplicar esse critério na correção das redações dos participantes do ENEM/2016; c) condene o INEP
abster de aplicar esse critério nas próximas edições do certame.
2.
O Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu o pedido de tutela
antecipada.
3.
A Associação Escola Sem Partido interpôs agravo de Instrumento em face da decisão (AI nº
0072805-24.2016.4.01.0000/DF) e o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pelo
Relator, após manifestação prévia do INEP.
4.
Posteriormente, entendendo que a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada
englobava apenas a edição do ENEM 2016, a Associação Escola Sem Partido requereu, nos autos da
ação originária, novo pedido de tutela antecipada, que também foi indeferido pelo Juízo a quo. Esta
decisão deu origem a um segundo agravo de instrumento (AI nº 0017478-60.2017.4.01.0000), cujo
seguimento foi negado pelo Relator.
5.
Em sessão de julgamento realizada em 25 de outubro de 2017, a Quinta Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região levou a julgamento ambos os recursos acima mencionados e, por
maioria, deu provimento ao primeiro agravo de instrumento para, “concedendo a tutela de urgência,
determinar a suspensão, em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio do exercício em curso, de
2017, da aplicação do item 14.9.4 do Edital do INEP nº 13, de 7 de abril de 2017, na parte em que
determina atribuição, sem correção de seu conteúdo, de nota 0 (zero) à prova de redação que seja
considerada desrespeitosa aos direitos humanos, até o julgamento de mérito da ação civil pública
ou ulterior deliberação”. O segundo agravo, por sua vez, foi retirado de pauta.
6.
Em que pesem as inúmeras diligências desta Procuradoria, levadas a cabo até a hora do
encerramento do expediente do TRF1, no dia 31/10/2017, com o intuito de ser intimada do acórdão,
notadamente com a finalidade de orientar o seu cumprimento pela autarquia e, também, analisar o
cabimento de eventual medida judicial, tal providência não foi possível, em razão da ausência de
assinatura de um dos votos que integram o acórdão.
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7.
Por sua vez, a Diretoria da 5ª Turma do TRF1 encaminhou ao Juízo a quo o Relatório e o
Voto do Relator, denominando-o de acórdão, desacompanhados das notas taquigráficas ou votos dos
demais julgadores, ementa ou certidão de julgamento, consignando que tal se dera por ordem do
Relator, para ciência e imediato cumprimento. Nesse sentido, instrui o presente pedido apenas o que
fora encaminhado anexo à intimação, vale dizer, o voto do relator, sem os demais votos proferidos
pela Quinta Turma do TRF1 e ausente também a certidão de julgamento.
8.
Em virtude de referida determinação, o processo originário foi encaminhado à Central de
Mandados da SJ/DF no dia 31/10/2017 e a PRF1 foi intimada no dia 01/11/2017 às 18h44min. Essa
é a razão pela qual a presente suspensão está sendo ajuizada apenas na presente data, durante o plantão
forense.
II – SOBRE O CABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO
9.
O instituto da suspensão de liminar e de sentença caracteriza-se como o meio adequado de
suspender decisão judicial nas ações movidas contra o Poder Público em casos como o presente, de
manifesto interesse público e para evitar grave lesão à ordem pública, nos termos do art. 4º da Lei n°
8.437, de 1992, que assim dispõe:
Art. 4°. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do
respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do
Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de
manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
III - GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E SOCIAL
10.

O risco à ordem pública é iminente, já que A PROVA DE REDAÇÃO DO ENEM SERÁ

REALIZADA NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA 5.11.2017, e a decisão do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região já foi amplamente noticiada pela imprensa, gerando nos mais de 6.000.000
(seis milhões) de alunos que prestarão o exame a falsa expectativa de que estarão livres para
desrespeitar abertamente os direitos humanos na redação, isentos das justas e necessariamente
rigorosas consequências previstas desde sempre no edital.
11.
A ampla divulgação aos alunos da referida decisão é facilmente verificada em rápida consulta
na internet. Vejamos as manchetes:
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a. “Justiça suspende regra sobre respeito aos direitos humanos em
redação do Enem” (agenciabrasil.ebc.com.br, em 26.10.2017)
b. “Justiça impede Enem de zerar redação por violação aos direitos
humanos” (istoe.com.br, em 26.10.17)
c. “Redação do Enem que ferir direitos humanos não pode tirar nem
nota zero nem nota mil” (g1.globo.com, em 29.10.2017)
d. Juiz veta zero em redação do Enem a quem ferir direitos humanos;
(educacao.estadao.com.br, em 26.10.2017)
12.

Grave, pois, a intranquilidade social gerada em alunos que já estavam informados e

supostamente preparados para observarem as regras do edital e agora, às vésperas da efetiva
realização da prova, estão submetidos à inopinada incerteza sobre a regra aplicável, não sabendo ao
certo se prevalece o edital ou a decisão judicial de natureza provisória.
13.
Ora, o critério de correção apontado nos autos vem sendo adotado pelo INEP desde o
ano de 2013, sem nunca ter sido impugnando pelos candidatos, por qualquer educador ou por
qualquer terceiro. A anulação do item que prevê a atribuição de nota zero ao candidato que elaborar
redação em desrespeito aos direitos humanos, faltando poucos dias para a prova, causa grande
angústia, insegurança e instabilidade aos alunos, que ainda não sabem ao certo qual critério de
correção será utilizado pela banca examinadora. Destaque-se, ainda, o fundado receio de sejam
incitados discursos de ódio que agridam os direitos humanos e a própria democracia.
14.
A cartilha de orientação aos alunos para a Redação no ENEM 2017 1, elimina qualquer
margem de subjetividade e esclarece parâmetros objetivos para que o participante saiba se estaria ou
não ferindo os direitos humanos. Vejamos um relevante trecho:
“Como saber se o participante está ferindo os direitos humanos na redação? A prova
de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os
direitos humanos (DH). A partir de 2013, após a publicação das Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos – ocorrida em 2012 –, o edital do exame tornou
obrigatório o respeito aos DH, sob pena de a redação receber nota zero. Depois dessa
determinação, os temas de redação passaram a propiciar maiores discussões sobre o
assunto. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como
contrárias aos direitos humanos, tais como: defesa de tortura, mutilação, execução
sumária e qualquer forma de “justiça com as próprias mãos”, isto é, sem a
intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas (o governo, as

1

Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao
_do_enem_2017.pdf
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autoridades, as leis, por exemplo); incitação a qualquer tipo de violência motivada
por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou
socioeconômica; explicitação de qualquer forma de discurso de ódio (voltado
contra grupos sociais específicos). Fique atento: apesar de a referência aos direitos
humanos ocorrer apenas na Competência 5, a menção ou a apologia a tais ideias em
qualquer parte de seu texto levará sua prova a ser anulada.”
15.
Há também risco de grave violação à isonomia, em relação aos participantes das edições
anteriores do ENEM, conforme demonstram os seguintes dados em relação às três últimas edições:
a. 2014 - Tema “Publicidade infantil em questão no Brasil”: 955
redações com nota zero por desrespeito aos Direitos Humanos;
b. 2015 – Tema “A persistência da violência contra a mulher na
sociedade brasileira”: 9.942 redações com nota zero por
desrespeito aos Direitos Humanos; e
c. 2016 – Tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no
Brasil”: 4.804 redações com nota zero por desrespeito aos
Direitos Humanos.
16.
Parece evidente que em violações como as acima citadas, como, por exemplo, defesa de
tortura e mutilações, a nota zero é razoável e se justifica. Surpreende que se pretenda permitir acesso
às universidades públicas a quem possa desrespeitar direitos humanos, como se não fosse esse um
valor supremo a ser observado por todos. Ora, nos termos do art. 214, inciso V, da Constituição da
República de 1988, a promoção humanística é um dos objetivos do ensino no Brasil em seus
diversos níveis. Sob essa ótica, adequado citar a opinião do professor de Harvard Michael Sandel, ao
sustentar que a definição do propósito de uma universidade é essencial para se determinar os critérios
de admissão adequados. Vejamos:
“Definir o télos (propósito, finalidade ou objetivo) de uma universidade parece essencial
para que se determinem os critérios de admissão adequados. Isso traz à tona o aspecto
teleológico da justiça nas admissões às universidades. Intimamente relacionada à discussão
sobre o propósito de uma universidade há uma questão de mérito moral: Que virtudes ou
excelências as universidades efetivamente valorizam e recompensam?”2

2

SANDEL. Michael J. JUSTIÇA. O que é fazer a coisa certa? Tradução de Heloisa Matias e Maria Alice
Máximo. Civilização Brasileira. 3ª ed. Rio de Janeiro: 2011., p. 238
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IV- GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA ADMINISTRATIVA

17.
O Supremo Tribunal Federal tem acolhido, para fixar o que se deve entender por ordem
pública no pedido de suspensão, o entendimento formado ainda no âmbito do extinto Tribunal Federal
de Recursos, a partir do leading case julgado pelo então Presidente daquela Corte, Ministro Néri da
Silveira (SS nº 4.405/SP):
“Quando na Lei nº 4.348/64, art. 4º, se faz menção à ameaça de lesão à ordem, tenho
entendido que não se compreende, aí, apenas a ordem pública, enquanto esta se
dimensiona em termos de segurança interna, porque explicitamente de lesão à
segurança, por igual, cogita o art. 4º, da Lei 4.348/64. Se a liminar pode constituir
ameaça de grave lesão à ordem estabelecida para a ação da Administração Pública,
por força da lei, nas suas múltiplas manifestações, cabe ser suspensa sua eficácia
pelo Presidente do Tribunal. Não pode, em verdade, o juiz decidir contra a lei. Se
esta prevê determinada forma para a prática do ato administrativo, não há o
juiz, contra a disposição normativa, de coarctar a ação do Poder Executivo, sem
causa legítima. Fazendo-o, atenta contra a ordem estabelecida, em lei, para os
atos da Administração”. (grifos acrescidos)
18.
Verifica-se, pois, que no conceito de ordem insere-se o conceito de ordem administrativa,
assim entendida como “o devido exercício das funções administrativas pelas autoridades
constituídas, bem como a norma execução dos serviços públicos”.
19.
O Estado Juiz não pode pretender atuar como Estado Administração. Se assim o fizer, o ato
por ele praticado causará ofensa à ordem pública em sua esfera administrativa.
20.

No caso, há ofensa ao normal e legítimo exercício da função administrativa pela

autoridade legalmente constituída. O acórdão cuja suspensão é requerida interfere
indevidamente na atividade da Administração, mais precisamente em critério de correção do
ENEM, em evidente ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes (CF, art. 2º).
21.

Ao considerar-se a interferência indevida do Judiciário na atividade da Administração,

conclui-se também que o acórdão cuja suspensão é requerida ofende a própria atribuição
institucional do INEP que, nesse exercício, não pode desconsiderar os direitos humanos.
22.
O art. 1º do Anexo I, do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, que aprova a estrutura
regimental do INEP, estabelece:
Art. 1º O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP, transformado em Autarquia Federal pela Lei no 9.448, de 14 de
março de 1997, vinculado ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de
Brasília - DF, tem por finalidade:
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I - planejar, coordenar e subsidiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas
educacionais, em articulação com o Ministério da Educação;
II - planejar, organizar, manter, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas
de estatísticas educacionais e de projetos de avaliação educacional, visando ao
estabelecimento de indicadores educacionais e de desempenho das atividades
educacionais no País;
III - planejar e operacionalizar as ações e procedimentos referentes à avaliação
da Educação Básica;
IV - planejar e operacionalizar as ações e procedimentos referentes à avaliação da
Educação Superior;
V - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e
documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais e gestão das
políticas educacionais;
VI - subsidiar a formulação de políticas na área de educação, mediante a elaboração
de diagnósticos, pesquisas e recomendações decorrentes dos indicadores e das
avaliações da educação básica e superior;
VII - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de
exames de acesso à educação superior;
VIII - promover a disseminação das estatísticas, dos indicadores e dos resultados das
avaliações, dos estudos, da documentação e dos demais produtos de seus sistemas
de informação;
IX - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no desenvolvimento de
projetos e sistemas de estatísticas e de avaliação educacional;
X - articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais, estrangeiras e
internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira,
bilateral e multilateral; e
XI - apoiar o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos necessários ao
fortalecimento de competências em avaliação e em informação educacional no País.
23.
O INEP, autarquia pública federal vinculada ao Ministério da Educação, tem como missão
subsidiar a formulação de políticas educacionais dos diferentes níveis de governo, com intuito de
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Exerce papel relevante na construção
de dados ou informações educacionais e papel indispensável na garantia do direito à educação de
qualidade. Sendo assim, enquanto instituição pública, não pode deixar de observar os preceitos
a que se encontra constitucional e legalmente vinculado, entre os quais se destaca o respeito aos
direitos humanos, ao qual a educação está intimamente associada, conforme arts. 1º, 205 e 214, V,
da Constituição da República de 1988.
24.
A autarquia, no exercício de sua missão institucional, observa rigorosas regras previstas
dentro do vasto universo normativo dos direitos humanos. A propósito: Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (2000),
III Plano Nacional de Direitos Humanos (2010), o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(2007), Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (2007), Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), III Plano Nacional de Políticas para
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as Mulheres (2013), III Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana (2008), oferta da Educação de Jovens e Adultos em situação de Privação de Liberdade nos
Estabelecimentos Penais (2010), Estatuto da Igualdade Racial (2010), Diretrizes Operacionais para
a Educação de Jovens e Adultos (2010), Educação do Campo (2012), a Educação Escolar Quilombola
(2012), Educação Ambiental (2012), Estatuto da Juventude (2013), Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica (2013), Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), entre outros.
25.
Não menos importante, é a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação para o decênio 2014-2023. A referida lei confere centralidade à agenda dos
direitos humanos para a superação das desigualdades educacionais e, por consequência, para garantia
do direito à educação de qualidade. Não por acaso, o PNE também reforça o papel do INEP na
avaliação da educação brasileira no que tange a produção de dados, informações, estudos e pesquisas
para subsidiar políticas públicas educacionais, entre outras coisas.
26.
O critério de correção adotado pelo INEP não foi inserido no edital por questões aleatórias ou
partidárias, como pretende sugerir a Associação Escola sem Partido. O corpo técnico da autarquia,
extremamente qualificado, adotou tal critério com base em fundamentos jurídicos e educacionais. E
dentro da perspectiva educacional, a educação está indissociavelmente ligada aos direitos humanos.
27.
Destaque-se que o ordenamento jurídico, ao assegurar os direitos humanos, desautoriza essas
ofensas, ainda que em textos de exames ou avaliações. No Estado Democrático, todas as entidades
e órgãos têm compromisso com a proteção e promoção dos direitos humanos, adotando todas
as medidas para tanto. Nesse sentido, o INEP, como autarquia responsável por executar o
ENEM, pode e deve exigir dos participantes do exame a elaboração de texto que respeite os
direitos humanos, eliminando aquele que faça redação em evidente violação aos direitos humanos.
E quanto ao ponto frise-se: o respeito aos direitos humanos tem que ser avaliado no texto como um
todo, e não apenas em determinada competência.
28.

Parece ser equivocada a possibilidade de um discurso de ódio, efetuado em uma redação do

ENEM, ser pontuado com a nota 800, como pretende o acórdão ora atacado. Isso porque, de acordo
com o critério de correção proposto pelo acórdão cuja suspensão é requerida, um candidato que venha
a proferir tais impropérios poderá ter descontado, no máximo, 200 pontos – de um total de 1000.
29. Na verdade, o critério de correção adotado pelo INEP pretende preservar valores essenciais
dentro de um Estado Democrático de Direito e assegurar a própria finalidade do direito constitucional
à educação: garantir a promoção humanística, opleno desenvolvimento da pessoa e o pleno exercício
da cidadania.
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30.
Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano capaz de justificar o cumprimento imediato
da decisão provisória proferida pela Quinta Turma do TRF1, já que há mais de quatro anos o INEP
adota o mesmo critério de correção.
31.
A urgência da medida ora pleiteada justifica-se diante da proximidade da aplicação da prova
de redação do Enem 2017, que será realizada no próximo domingo, dia 5 de novembro. Logo, afigurase imprescindível que os participantes tenham prévio conhecimento acerca dos critérios de correção,
seja para evitar a elaboração de textos que desrespeitem os direitos humanos, seja apara evitar
questionamentos posteriores envolvendo a legalidade dos critérios de correção aplicados.
32. Destaca-se também que o acórdão foi proferido em sede de agravo de instrumento, podendo,
pois, perder a eficácia diante de eventual prolação de sentença favorável no julgamento de mérito
pelo juízo a quo. Dessa forma, não parece razoável que no momento da aplicação da prova de redação
uma decisão precária com efeitos tão graves siga produzindo efeitos.
V – DO JUIZO MÍNIMO DE DELIBAÇÃO
33.
Por fim, passa-se a fazer o juízo mínimo de delibação da matéria, tendo em vista haver
precedentes no sentido de que a análise da suspensão não prescinde de tal avaliação, como já decidiu
o Supremo Tribunal Federal:
(...) Ressalte-se, não obstante, que, na análise do pedido de suspensão de decisão
judicial, não é vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal proferir um juízo
mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal,
conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os
seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, rel. Sepúlveda Pertence, e SS 1.272-AgR/RJ,
rel. Carlos Velloso (...) (SL 890, Relator: Min. Presidente, Decisão Proferida pelo
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/06/2015, publicado em processo
eletrônico DJe-125)
(...) Mérito da causa: delibação: necessidade de, na decisão que examina o pedido
de suspensão da segurança, observar-se um mínimo de delibação da matéria
discutida na segurança. É que, se para a concessão da cautelar, examina-se a
relevância do fundamento, o fumus boni juris e o periculum in mora Lei nº 1.533/51,
art. 7º, II - na sua suspensão, que constitui contracautela, não pode o Presidente do
Tribunal furtar-se a um mínimo de apreciação daqueles requisitos. (...) (SS 1272
AgRg, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/02/1999,
DJ 18-05-2001)
34.
De acordo com a Associação Escola sem Partido, o critério de correção adotado pelo INEP
ofenderia as garantias constitucionais da livre manifestação do pensamento e da liberdade de
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consciência e de crença (CF, art. 5º, IV, VI e VIII), e também os princípios constitucionais referentes
ao pluralismo de ideias (CF, art. 206, III), à impessoalidade (CF, art. 37, caput) e à neutralidade
política, ideológica e religiosa do Estado (CF, art. 1º, V; art. 5º, caput; art. 14, caput; art. 17, caput;
art. 19, 34, VII, 'a', e art. 37, caput).
35.
Referidos argumentos foram prontamente afastados pelo Relator do acórdão cuja suspensão é
requerida, nos termos do trecho do voto a seguir transcrito:
“Não vejo, inicialmente, probabilidade no direito defendido quando busca sustentação
na garantia constitucional da liberdade de manifestação de pensamento e de opinião,
na medida em que, como bem pontuado pelo agravado, tal liberdade não é absoluta,
encontrando limitações na ordem jurídica, que impõe responsabilidade em seu
exercício e responsabilização, segundo os termos da lei, nos casos de abusos
praticados em nome dela”.
36.
Em que pese a aparente concordância do Relator com o teor de referida cláusula, o agravo de
instrumento foi provido por uma questão de discordância do relator com os critérios de correção
da prova.
37.
O voto condutor, apesar de consignar expressamente que a “ordem de respeito aos direitos
humanos sequer necessitaria de vir a ser recomendada, porque impositiva pelo ordenamento jurídico
nacional e internacional”, acabou por dar provimento ao agravo de instrumento, gerando efeitos
práticos contraditórios ao referido argumento.
38.
O ponto nodal da controvérsia cinge-se a dois aspectos principais: primeiramente, deve-se
investigar se o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora e rever os critérios de correção
da prova discursiva do ENEM; em seguida, deve-se examinar se a regra que se pretende ver anulada
está ou não de acordo com o arcabouço legislativo em que se funda o Exame Nacional do Ensino
Médio- ENEM.
39.
Sobre o primeiro ponto, não há dúvidas que o Poder Judiciário não pode substituir a banca
examinadora e rever os critérios de correção da prova discursiva do ENEM. Esse entendimento já se
encontra consagrado no âmbito da jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “os critérios adotados por
banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
40.
Muito embora o ENEM não seja um concurso propriamente dito, a hipótese dos autos amoldase com perfeição ao precedente acima invocado, na medida em que o voto condutor do acórdão,
inequivocamente, revisou critério de correção adotado pela Administração. Neste ponto, ressalte-se
que todos os critérios de correção/eliminação da prova de redação estão expressamente
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previstos no Edital nº 13, de 7 de abril de 2017, que torna público e dispõe sobre a realização
do ENEM/2017, in verbis:
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”.
41.
Por sua vez, no ANEXO IV- MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO – do Edital
do ENEM/2017 estão explícitos todos os critérios da correção da prova de Redação, destacandose, abaixo, os critérios de correção da Competência V:
V - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,
respeitando os direitos humanos.
Nível 0: Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não
relacionada ao tema ou ao assunto.
Nível 1: Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada
apenas ao assunto.
Nível 2: Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção relacionada
ao tema, ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto.
Nível 3: Elabora, de forma mediana, proposta de intervenção relacionada ao
tema e articulada à discussão desenvolvida no texto.
Nível 4: Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e
articulada à discussão desenvolvida no texto.
Nível 5: Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada
ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto.
42.
Como se não bastasse, os critérios indicados foram amplamente divulgados também no
Caderno: REDAÇÃO NO ENEM 2017 CARTILHA DO PARTICIPANTE, disponibilizado no sítio
do INEP em setembro de 2017. Trata-se de manual por meio do qual o INEP torna mais transparente
a metodologia de correção da redação e informa o que se espera do participante em cada uma das
competências da matriz de referência desta prova escrita.
43.
Sobre o segundo ponto, não há dúvidas que a cláusula que se pretende ver anulada está em
consonância com o arcabouço legislativo em que se funda o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. Senão vejamos:
44.
O art. 205 da CF estabelece que a educação deve promover o pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
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ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
45.
No campo internacional, o Brasil firmou inúmeros compromissos com a proteção e promoção
desses direitos, inseridos em diversos tratados internacionais, como a Declaração Universal dos
Direitos do Homem (ONU), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (ONU), o Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU), a Convenção contra a Tortura e
outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (ONU), a Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (ONU), a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (ONU), o Pacto de San José (OEA), a Convenção
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (OEA), dentre vários outros instrumentos.
46.
Por meio desses instrumentos internacionais, o Estado brasileiro se comprometeu a defender
e promover os direitos humanos fundamentais, inclusive mediante medidas legais e educativas. Em
razão desse compromisso essencial, o Brasil aprovou, em 2006, o Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos (PNEDH). Nesse plano, reconhece-se que a educação em direitos
humanos é um desafio central da humanidade, que tem importância redobrada em países da
América Latina, caracterizados historicamente pelas violações dos direitos humanos, expressas
pela precariedade e fragilidade do Estado de Direito e por graves e sistemáticas violações dos direitos
básicos de segurança, sobrevivência, identidade cultural e bem-estar mínimo da população.
47.

A proposta de redação do Enem diferencia-se das propostas de produção de texto dissertativo-

argumentativo de outros exames porque exige a elaboração de uma proposta de intervenção para o
problema apresentado pelo tema. Essa proposição vai ao encontro do que promulgam a Constituição
Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no que tange aos seguintes objetivos da
formação do estudante: o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da
cidadania.
48.

A prova de redação do Enem sempre assinalou que o participante respeitasse os direitos

humanos (DH). A partir de 2013, após a publicação das Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos – ocorrida em 2012 –, o próprio edital do Exame tornou obrigatório o respeito aos
DH, sob pena de a redação receber nota 0 (zero).

49.
A educação está indissociavelmente associada aos direitos humanos, sendo que o respeito aos
direitos humanos é elemento constitutivo da formação educacional. Por conseguinte, esse respeito
deve ser objeto de avaliação na prova como um todo, e não apenas em determinada competência.
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50.
Com efeito, o critério de correção consistente em atribuir a menção zero ao aluno que ofenda
aos direitos humanos revela-se absolutamente condizente com o ordenamento constitucional e legal,
com os tratados internacionais e com a importância que o tema tem na formação dos estudantes.
51.
Registre-se que o ENEM é um exame realizado por um número expressivo de participantes.
No ano de 2017, são 6.731.300 (seis milhões setecentos e trinta e um mil e trezentos) inscrições
confirmadas. Sob outro viés, o rigor do critério de correção adotado pelo INEP visa contrapor a
violência dos discursos que agridem os direitos humanos e a própria democracia, independente de
inclinações políticas ou ideológicas. Têm, ainda, a finalidade de chamar a atenção para a importância
do debate nas escolas. Com efeito, a cominação de nota zero ao estudante cuja redação desrespeitar
os direitos humanos promove firme diretriz aos educadores para a necessidade de que o tema seja
trabalhado em sala de aula.

VI – DO PEDIDO

52.
A par dos elementos acima expostos, independentemente de qualquer juízo quanto ao mérito,
cabe enfatizar a imperiosa necessidade de se garantir a segurança jurídica para a realização do
ENEM 2017.
53.
Diante do exposto, requer o INEP, LIMINARMENTE e que ao final seja deferida, em caráter
definitivo, a suspensão do acórdão proferido no AI nº 0072805-24.2016.4.01.0000/DF, permitindo
que o INEP adote o critério de correção previsto no item 14.9 do Edital nº 13, de 7 de abril de 2017,
que torna público e dispõe sobre a realização do ENEM/2017.
Pede deferimento.
Brasília/DF, 2 de novembro de 2017.
MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA
Procuradora Federal / PF-Inep
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