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DESPACHO/DECISÃO

I - RELATÓRIO

Atuo no presente processo em regime de plantão. 

Há pouco, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO deflagraram  a
presente ação civil pública em face da UNIÃO FEDERAL e do
INSTITUTO  NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, pretendendo a
condenação dos requeridos à postergação das provas do
ENEM, previstas para os dias 17 e 24 de janeiro corrente, até
que haja plenas condições para sua realização no Estado do
Paraná sem risco para a saúde pública, condições a serem
devidamente atestadas por especialistas e órgãos técnicos,
inclusive da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná. 

Os autores sustentaram que a DPU estaria
legitimada à proposição da presente ação civil pública,
conforme  art. 5º, II, da lei 7.347/85; e art. 4 da lei
complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994. Ademais, a sua
pertinência subjetiva para a causa decorreria também do
art. 134 da Constituição Republicana, com a redação
veiculada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, questão de
resto consagrada mediante o julgamento da  ADI 3.943/DF e
do RE 733.433, pela Suprema Corte. Elas sustentaram que a
presente ação civil pública guardaria liame com as
finalidades institucionais da Defensoria. 



Os requerentes argumentaram, nesse rastro, ser
cabível a formação de litisconscórcio ativo, envolvendo a
Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, o
Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Paraná,
dada a convergência de esforços em prol da defesa dos
interesses debatidos no presente caso. Eles reportaram-se ao
art. 129, III, Constituição e aos arts. 6º, VII e 83, III, da lei
complementar 75/1993, quanto às atribuições do Ministério
Público. 

Não haveria litispendência com a demanda de
autos n. 5006658- 65.2020.4.03.6100, submetida à apreciação
do Juízo da  12 Vara Federal da Subseção de São Paulo, eis
que, naquela causa, teria sido postulado o adiamento do
ENEM em todo o território nacional, pleito não acolhido pelo
Poder Judiciário. Por força das peculiaridades locais de cada
Estado da Federação, teriam sido ajuizadas a ação civil
pública de autos 1000461- 55.2021.4.01.3200 e a ação popular
de autos 1000448-56.2021.4.01.3200, no Estado do Amazonas. 

Quanto ao mais, os autores disseram ser notória a
pandemia decorrente do COVID-19, reconhecida pela OMS
em  11 de março de 2020.  Em 3 de fevereiro de 2020, o
Ministério da Saúde teria declarado o estado de emergência
sanitária, de amplitude nacional, em decorrência do
mencionado vírus (Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020).
Em 6 de fevereiro de 2020, teria sido publicada a lei 13.979,
com o escopo de ofertar uma resposta à crise sanitária
decorrente da  COVID-19. A legislação teria sido
regulamentada pelo Ministério da Saúde, consoante Portaria
356 de 11 de março de 2020. Em 20 de março de 2020, o
Ministério da Saúde teria declarado o elevado risco de
transmissão comunitária de COVID-19 no território nacional,
recomendando a adoção de medidas de distanciamento
social. Também teria sido publicada a Portaria 454, de 20 de
março de 2020. Na mesma data, reconhecimento semelhante
teria sido promovido pelo Senado Federal, conforme Decreto
Legislativo nº 06/2020. 

O ENEM teria sido inicialmente aprazado para os
dias 01 e 08 de novembro de 2020; porém, em razão da
pandemia e da cobrança social, a prova teria sido transferida
para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Aludida escolha das
novas datas não teria sido escorada, contudo, em critérios
científicos, que atestassem a segurança da realização do
exame. Ao contrário, teria se tratado de deliberação
unilateral do INEP, sem prévia oitiva das autoridades
sanitárias e sem consulta à comunidade médica. Pesquisa
realizada junto aos estudantes inscritos no ENEM teria
revelado o elevado receio de que sejam contaminados por



época da realização da prova. A pandemia em janeiro de
2021 seria muito mais grave do que a situação vigente em
novembro de 2020, por época da postergação do exame. 

A crise da saúde pública no Estado do Paraná
seria alarmante; cerca de 233.000 estariam inscritadas no
ENEM, no presente Estado da Federação. Ademais, milhares
de pessoas iriam trabalhar na aplicação do exame. Segundo
o edital n. 54 de 24 de julho de 2020, a prova há de ser
aplicada em 88 municípios paranaenses, o que ensejaria
incremento significativo no risco de contágil pela COVID no
solo paranaense. Por volta de  novembro de 2020, o Paraná
teria registrado 220 mil casos e mais de 5 mil óbitos, pela
doença. Os números alarmantes teriam sido majorados
para 493.621 casos, dos quais 8.966 de óbito. Os demandantes
apresentaram gráficos sobre a evolução dos números de
contaminação e de falecimento por conta da pandemia, com
grave comprometimento, ademais, da capacidade de
atendimento das unidades de saúde (mais de 80% dos leitos
encontrar-se-iam ocupados). 

Considerando apenas a presente data, dia 15 de
janeiro/2021, o Estado   do Paraná teria registrado o total
de 82 mortes e 4.838 novos casos de contaminação. Segundo
a peça inicial, "considerando a ascensão do quantitativo de
casos de contaminação, internações e taxas de ocupação dos
leitos de UTI, além do alto risco de contaminação e da
possibilidade de colapso do Sistema de Saúde, a exemplo do
que vem ocorrendo no Amazonas, verifica-se que submeter
estudantes e profissionais de fiscalização de prova à aplicação
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no dia 17 e 24 de
janeiro de 2021 constitui uma violação frontal ao direito à
saúde/vida dos paranaenses. Não se deve aguardar que a
situação do Paraná fique igual ou pior à do Estado do
Amazonas para se tomar providências, deve-se agir de forma
preventiva." 

Os requerentes discorreram, ademais, sobre a
taxa de transmissão do coronavírus/19, cuidando-se
do  indicador do número médio de pessoas que cada
infectado teria potencial para infectar. Tratar-se-ia de um
indicador submetido a uma equação diferencial, com
crescimento exponencial. D'outro tanto, os protocolos
sanitários previstos no edital do ENEM não teriam aptidão
para proteger os estudantes contra a contaminação, dado
exigir que o estudante retire a máscara para fins de
identificação. Muitos estudantes permanecerão agregados,
em uma sala de aula, por cerca de 05h30min, com reduzida
ventilação. 



Ainda segundo a peça inicial, o deslocamento
para a realização da prova seria um fator de incremento do
risco de contaminação, dado que os inscritos chegarão todos
ao mesmo tempo, para além do incremento no uso de
transportes coletivos, gerando agloração não recomendada
pelas instituições científicas. Os demandante reportaram-se
ao parecer do epidemiologista Ethel Maciel.  O ENEM estaria
destinado a reduzir as desigualdades sociais, e não para
incrementá-las, o que faltamente aconteceria caso viesse a
ser aplicado em um contexto de pandemia. Desde 2004, as
notas do exame nacional seriam utilizadas para se viabilizar
o ingresso em faculdades públicas e privadas. 

Seria cabível a concessão de liminar satisfativa,
nos termos do art. 12 da lei de ação civil pública (lei n. 7.347,
de 1985). Eles detalharam os pedidos e atribuíram à causa o
valor de R$ 100.000,00, apresentando documentos. 

O processo foi distribuído à 20VF e os autos
vieram-me conclusos, em regime plantonista.   Enquanto
redigia a presente  deliberação, a UNIÃO postulou que lhe
fosse assegurado  travar contato com o presente Juízo, na
forma prevista no art. 7, VIII, da lei n. 8.906, de 1994, o que
deferi, mandando certificar no eproc. 

No movimento 5, a requerida juntou petição,
dizendo haver prevenção do Juízo da 12.VF de São Paulo
para apreciação da presente demanda, por força da
distribuição, perante aquela unidade, da ação civil pública
n.  5006658- 65.2020.4.03.6100. Aludida prevenção teria sido
reconhecida pelo Juízo de Porto Alegre, ao apreciar a
demanda de autos n. 50014764420214047100. 

Dever-se-ia atentar, ademais, para a
preponderância da atuação do Poder Executivo, em situações
de crise, evitando-se a judicialização da gestão pública.
Cuidar-se-ia de hipótese de reserva da administração, como
já reconhecido pelo STF ao apreciar o RE 427.574. A
requerida reportou-se ainda ao art. 21, XVIII, Constituição.
Os magistrados e magistradas deveriam reconhecer, com
humildade, não terem expertise no trato da COVID, como já
teria sido assinalado pelo Min. Fux no artigo 'Justiça
infectada?'. Ademais, dever-se-ia ter em conta o art. 20 do
Decreto-lei 4.657, de 1942, ao versar sobre a necessidade de
que o Poder Judiciário tome em conta, nas suas deliberações,
as consequências sociais delas decorrentes. 

O Estado do Paraná teria editado, por meio do
Poder Executivo estadual, o Decreto 6.294, de 03 de
dezembro de 2020, instituindo a proibição provisória de
circulação de pessoas entre as 23h e 5h do dia seguinte, bem
como impondo outras medidas de profilaxia do COVID-19.



Aludida norma teria excetudo, todavia, os casos de
confraternizações que não envolvessem contatos pessoais, a
exemplo de uso de drive-in. Também teriam sido excetuados
os casos de reuniões para fins educacionais/escolares. 

D'outro tanto, o Estado do Paraná deteria
atribuições para regulamentar o tema, conforme decorreria
do julgamento pelo STF, do pedido de medida cautelar na
ADI 6341 e também do julgamento da ADPF 672/DF. Desse
modo, as medidas impostas pelo Estado do Paraná não
poderiam ser substituídas pela avaliação judicial, sob pena
de agressão à Separação de Poderes, assegurada
constitucionalmente. O INEP teria adotado protocolos de
segurança para a aplicação do ENEM, de modo que os riscos
de contágio teriam sido avaliados pela autarquia federal,
exame que não poderia ser substituído pela deliberação do
Judiciário. 

Inúmeras universidades/faculdades públicas ou
privadas teriam divulgado datas de exames vestibulares, a
despeito da subsistência da pandemia, o que denotaria que a
realização do ENEM estaria em consonância com uma
avaliação global a respeito do cabimento da efetivação de
provas, no atual contexto. A pandemia teria evolução
escalonada, e a eventual suspensão das provas dependeria
de comprovação estocástica, fundada em elementos
concretos, não apresentados pelos requerentes. Seria caso de
perigo de dano reverso, eis que eventual suspensão do ENEM
trará consequências gravosas para o INEP e para os
estudantes. 

A União instruiu sua peça com cópia do Decreto
6593, do Estado do Paraná; com Cartilha de Orientação
Jurídica - ENEM; com notas técnicas do INEP e com cópias de
decisões judiciais. 

 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

2.1. APRECIAÇÃO EM REGIME PLANTONISTA: 

Sabe-se que a atuação do Juízo Plantonista é
excepcional e, portanto, de caráter restrito, eis que se trata
de mitigação da garantia do Juízo Natural, prevista no art. 5,



LIII, CF. Importa dizer: o Juízo Plantonista apenas pode
apreciar pleitos emergenciais, cuja postergação acarrete
prejuízos para os contendores. 

Na espécie, a apreciação do pleito dos autores, em
regime plantonista, se justifica por força do art. 415, "e", da
Consolidação Normativa da Corregedoria do TRF4: "O
plantão judiciário funcionará em todos os períodos em que
não haja expediente forense normal e, nos dias úteis, antes e
após o horário de expediente ordinário, destinando-se ao
exame de: (...)  e) medida cautelar, de natureza cível ou
criminal, que não possa ser realizada no horário normal de
expediente, ou de caso em que da demora possa resultar risco
de grave prejuízo ou de difícil reparação." 

Registro, d'outro tanto, que a vedação
verbalizada no art. 415, §1º, Consolidação Normativa, não se
aplica ao caso. 

 

2.2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: 

A  presente causa se submete   à  competência  da
Justiça Federal, eis que a pretensão foi endereçada em face
da  União  Federal e do Instituto Anísio Teixeira, sendo
aplicável ao  caso o art. 109, I, CF/1988 e art. 10, lei n.
5.010/1966, cuidando-se de exame da alçada da própria
Justiça Federal, conf. súmulas 150,  224 e 254,  Superior
Tribunal de Justiça. 

Por sinal, o INEP foi convertido em autarquia
federal, por força da lei n. 9.448, de 14 de março de 1997,
também fazendo jus, pois, à aplicação do art. 109, I,
Constituição Federal.

Em princípio, cogita-se da competência da
presente Subseção Judiciária de Curitiba para o caso, sendo
relevante atentar para a lição de Rodolfo de
Camargo Mancuso, quando sustenta o que segue:

"Na interpretação das regras de  competência  é preciso ter
presente que neste campo se está lidando com a jurisdição
coletiva, de sorte que os critérios e parâmetros provindos do
processo  civil  clássico - vocacionado à tutela de posições
individuais, no plano da jurisdição singular - devem aí ser
recepcionados com a devida cautela e mediante as
necessárias adaptações. As diretrizes da instrumentalidade
e da efetividade do processo precisam ser particularmente
implementadas, de sorte a se priorizar o foro do local do
dano, seja pela proximidade física com os fatos ocorridos ou
temidos, seja pela facilitação na colheita da prova, seja pela
imediação entre o juízo e os sujeitos concernentes aos
interesses metaindividuais de que se trata."    (MANCUSO,



Rodolfo. Ação  civil  pública.  Em defesa do meio ambiente,
do patrimônio cultural e dos consumidores.  7. ed. SP: RT,
2001, p. 79).

É cediço, ademais, que, por força do art. 21 da lei
7347/1985, é aplicável ao caso o art. 93 da lei 8078/1990, cujo
conteúdo transcrevo abaixo: "Ressalvada a  competência  da
Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: I -
no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando
de âmbito local; II - no foro da Capital do Estado ou no do
Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de
Processo civil aos casos de competência concorrente."

Esse critério é alvo da crítica atilada de
Elton Venturi, para quem o dispositivo deveria ser lido com
temperamentos, de modo a se respeitar também
a  competência  dos juízos de comarcas e subseções do
interior dos Estados-membros (VENTURI.
A competência jurisdicional na tutela coletiva in GRINOVER,
Ada Pellegrini  et al.  Direito Processual Coletivo e o
anteprojeto de Código Brasileiro de Processos
Coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 103).

Pode-se cogitar, em determinadas hipóteses, da
aplicação do art. 2º-A, lei 9494/1997, com a redação veiculada
pela MP 2.180-35/2001:

Art. 2º-A. A sentença  civil  prolatada em  ação  de caráter
coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos
interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da  competência  territorial do órgão
prolator.

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra
a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia
da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da
relação nominal dos seus associados e indicação dos
respectivos endereços.

 É duvidosa a constitucionalidade da mencionada
norma, eis que veiculada por medida provisória. Como
notório, é questionável a viabilidade de que se modifiquem
regras processuais mediante um instrumento legislativo de
caráter excepcional, apenas cabível quando efetivamente
presente uma situação de urgência. Mesmo abstraindo-se
isso, o fato é que, quando em causa cogitados danos de
alcance nacional - ou de interesse direto ou indireto de todas
as pessoas que se encontram em solo nacional - é manifesta a
viabilidade de se deflagrar a demanda perante a Capital de
qualquer um dos Estados-membros: 



AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO CONFLITO NEGATIVO
DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  MOVIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A UNIÃO E
AUTARQUIAS FEDERAIS, OBJETIVANDO IMPEDIR
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO PARAÍBA DO SUL. EVENTUAIS DANOS AMBIENTAIS
QUE ATINGEM MAIS DE UM ESTADO-MEMBRO. ART. 109, §
2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LOCAL DO DANO. 1.
Conflito de competência suscitado em ação civil pública, pelo
juízo federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, no qual se discute a  competência  para o
processamento e julgamento dessa  ação, que visa obstar
degradação ambiental na Bacia do Rio Paraíba do Sul, que
banha mais de um Estado da Federação. 2.  O Superior
Tribunal de Justiça tem o pacífico entendimento de que o art.
93, II, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor
não atrai a  competência  exclusiva da justiça federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, quando o dano for de
âmbito regional ou nacional. Conforme a jurisprudência do
STJ, nos casos de danos de âmbito regional ou nacional,
cumpre ao autor optar pela Seção Judiciária que deverá
ingressar com ação. Precedentes: CC 26842/DF, Rel. Ministro
Waldemar Zveiter, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor
Rocha, Segunda Seção, DJ 05/08/2002; CC 112.235/DF, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe
16/02/2011. 3. Isso considerado e verificando-se que o
Ministério Público Federal optou por ajuizar
a  ação  civil  pública  na Subseção Judiciária de Campos dos
Goytacazes/RJ, situada em localidade que também é passível
de sofrer as consequências dos danos ambientais que se
querem evitados, é nela que deverá tramitar a ação. A isso
deve-se somar o entendimento de que "a ratio essendi
da competência para a ação civil pública ambiental, calca-se
no princípio da efetividade, por isso que, o juízo federal do
local do dano habilita-se, funcionalmente, na percepção da
degradação ao meio ambiente posto em condições ideais
para a obtenção dos elementos de convicção conducentes ao
desate da lide" (CC 39.111/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJ 28/02/2005). A respeito, ainda: AgRg no
REsp 1043307/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 20/04/2009; CC 60.643/BA, Rel. Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJ 08/10/2007; CC 47.950/DF, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 07/05/2007. 4.
Agravo regimental não provido. ..EMEN:
(AGRCC 201101530259, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:03/04/2012 ..DTPB:.)

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVILPÚBLICA.  COMPETÊNCIA.
NEXO ENTRE PROPOSITURA E OCORRÊNCIA DE
SUPOSTODANO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. - A
questão sobre a competência para processamento de ações
civis públicasda natureza desta que ora se põe não é de fácil
solução. De se observarque a solução da questão deve
passar por uma análise conglobante entreos artigos 2º da
Lei 7347/85 e o 93, II, do CDC. - E neste sentido tem
caminhado a jurisprudência: ao mesmo tempo em que o
danonacional evidencia a faculdade do autor da demanda a



que alude o inciso II doartigo 93 do CDC, há que se ter em
mente que deve haver mínima vinculaçãoentre o assunto
tratado e o local no qual se está a propor a ação. - Embora
tenha conhecimento de julgado do C. STJ que afirma de
forma peremptória esta faculdade (CC 26.842/DF, Ministro
César Rocha) temosoutros, mais recentes e numerosos que,
a par de reiterar que a ação podeser proposta nas capitais
dos Estados, mas Estados estes que foram tocadospela
conduta supostamente delitiva. -  Neste sentido que o
Ministro Castro Meira, após reiterar que existe afaculdade
de ajuizamento no DF ou nas capitais dos Estados, faz
questão defrisar que "a ação civil pública ou coletiva poderá,
pois, ser proposta, alternativamente, na Capital de um dos
Estados atingidos ou na Capital doDistrito Federal" (grifo
nosso em trecho do AgRg 13660/PR). - De outro lado,
observo que a intenção do legislador, de forma geral,
ésempre tendente a vincular a competência de determinado
foro à facilidade decolheita de provas para a demanda, o que
reforça o pensamento dos julgadosacima colacionados, no
sentido de se prestigiar a existência de um liamemínimo
entre o local tocado pelo fato e a competência. - Há de haver
algum nexo, nem que seja mínimo, entre a propositura e
aocorrência de suposto dano e, no caso concreto, observo
dos autos que osatos jurídicos tidos como fraudulentos
foram praticados em vários locais,mas não em São Paulo.-
Ressalto que, conforme observado em decisões anteriores, a
jurisprudênciado STJ é firme no sentido de que o foro do
local do dano é competente paraprocessar e
julgar  Ação  Civil  Pública, mesmo nos casos de
improbidadeadministrativa. - Neste sentido, ao apontar o
foro do local do dano, como o competente paraa  Ação  de
Improbidade Administrativa, atende, ainda, os princípios
docontraditório e da ampla defesa, bem como facilita
produção de provasdurante o trâmite do processo.- Recurso
improvido.(AI 00055899420134030000, DESEMBARGADORA
FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3
Judicial 1 DATA:06/07/2016..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Assim, em princípio, diante da amplitude do
pedido deduzido na peça inicial, em princípio a presente
Subseção Judiciária de Curitiba detêm competência para esta
demanda, com as ressalvas que registro adiante.  

 

2.3. COGITADA CONEXÃO: 

Como bem enfatiza Bruno Silveira Dantas, "com o
início de vigência do CPC/2015, será considerado prevento o
juízo perante o qual houver ocorrido o registro ou a
distribuição (conforme o caso) da primeira de uma série de
demandas conexas, ainda que tal registro ou distribuição
tenha ocorrido durante a vigência do CPC/1973. Desde que a
prevenção, ela própria, não se tenha consumado sob a égide
do CPC/1973 (por um dos alternativos critérios previstos nos
seus arts. 106 e 2019), incidirá de plano o disposto no art. 59
da codificação de 2015  definindo-se o juízo prevento para um
conjunto de demandas conesxas pela anterioridade dos



registros ou das distribuições (conforme o caso) das mesmas.
Os arts. 60 e 61 do CPC/2015, por sua vez, praticamente
repetem os arts. 107 e 108 do CPC/1973, dispensando, por tal
razão, maiores comentários a respeito nesta
oportunidade." (DANTAS, Bruno Silveira in WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim et al. Breves comentários ao novo código de
processo civil.  SP: RT, 2015, p. 229).

Logo, por conta dos arts. 55, §3º e 58 do CPC, e da
leitura  a contrario senso  da súmula 235, Superior Tribunal
de Justiça, pode-se cogitar, de fato, de conexão da presente
demanda com o processo deflagrado perante a Subseção de
São Paulo e com alcance nacional (autos  5006658-
65.2020.4.03.6100, 12 VF-SP) ou com os casos do Amazonas
(autos 1000461- 55.2021.4.01.3200 e 1000448-
56.2021.4.01.3200). 

Segundo informado pelos autores, aquela
demanda distribuída perante a Subseção de SP versaria
justamente sobre a suspensão do ENEM, em todo o território
brasileiro, de modo que também abrangeria, assim, o espaço
paranaense. Atente-se para o que constou na peça inicial:
"Tramita na Justiça Federal de São Paulo ação civil pública
(processo nº 5006658- 65.2020.4.03.6100, 12 Vara Federal
Cível) em que a Defensoria Pública da União fez um pedido de
adiamento das provas do ENEM, todavia era um pedido com
efeito para todo o território nacional. O pedido foi indeferido
pelo Poder Judiciário." 

Reporto-me à lógica do seguinte julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. POSSIBILIDADE. EVITAR
DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ENEM 2010. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DA DPU CONEXA COM AÇÃO DO MPF PROPOSTA
NO CEARÁ. I - Trata-se a conexão de instrumento para a
determinação da competência que se fundamenta na
identidade do objeto e da causa de pedir, pois visa evitar a
existência de decisões contraditórias, o que macularia a
coerência e segurança jurídicas. Todavia, sua aplicação deve
ocorrer de FORMA TEMPERADA, pois sua aplicação
indistinta acabaria por criar juízos universais para
determinada matéria. II - No caso, correta a leitura da
conexão entre as ações do MPF-CE e da DPU-MG
impugnando o ENEM 2010, pois, o interesse e expectativa
nacional sobre o tema, sobretudo em relação a Educação,
exigiu maiores garantias de coerência. III - Agravo de
Instrumento a que se nega provimento. (TRF-1 - AI:
00792247020104010000, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento:
14/09/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 06/10/2015)

 

2.4. EVENTUAL LITISPENDÊNCIA: 



Ademais, convém ter em conta que,  "a aferição
da  litispendência  na tutela coletiva deve ser regida não pela
análise de quem formalmente se apresenta como autor das
diversas demandas, mas, sim, pela qualificação jurídica de tal
legitimação. Vale dizer, indagando-se a que título estão as
diferentes entidades autoras em juízo, deduzindo idênticas
pretensões de tutela de direitos meta-individuais (mesmos
pedidos e causas de pedir), quando, então, será possível
afirmar serem idênticas as demandas coletivas. Deste modo,
em virtude da especialidade do modelo processual coletivo, e,
notadamete da qualificação da legitimação ativa
empregada,  revela-se equivocada a afirmação de inexistência
de litispendência entre ações coletivas através das quais sejam
deduzidas idênticas pretensões, pelo tão-só fato de terem sido
propostas por entidades
diferentes." (VENTURI, Elton. Processo civil coletivo: a tutela
jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 331).

Ainda segundo  Venturi,  "o eventual ajuizamento
de várias ações coletivas, ainda que de diferentes espécies,
como antes ressaltado, pelas quais se deduzem idênticas
pretensões (pedidos e causas de pedir), não terá o condão de
encobrir a realidade de serem, antes e mais que conexas,
verdadeiramente idênticas, acarretando, portanto, o fenômeno
da litispendência e, assim, a necessidade de o juiz extinguir as
demandas coletivas idênticas à originalmente proposta
perante o juízo prevento."  (VENTURI,  Elton.  Obra citada.  p.
333-334).

Semelhante é a avaliação de Rodolfo de Camargo
Mancuso:

"Para a aferição dos tria eadem no processo coletivo não é
bastante a identificação física ou institucional dos autores e
réus nas ações comparadas, até porque os autores atuam
em legitimação extraordinária e concorrente-disjuntiva, de
sorte que outros critérios devem ser excogitados, inclusive o
que conjuga a extensão territorial do dano historiado e a
projeção espacial do raio de atuação de quem se apresenta
como portador judicial. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho
escreve, ao propósito: Não pode ser esquecida a enorme
dimensão das ações coletivas, naturalmente aptas a
empolgar milhares ou milhões de pessoas,   por vezes em
todo o território nacional, sendo certo que o Código de
Defesa do Consumidor - CDC cuidou de estabelecer um
sistema próprio para essa vocação, como, p.ex., ao insttuir
que a sentença fará coisa julgada erga omnes ou ultra
partes. Nessa perspectiva, sempre que o thema decidendum
for de âmbito nacional, e o autor da ação tiver
representação em todo o país, a princípio deverá haver
apenas uma única e exclusiva ação coletiva, com o mesmo
objeto e a mesma causa petendi. A propositura de uma nova
ação coletiva idêntica (rectius: a reprositura da mesma ação
coletiva) caracteriza irrefragável litispendência. (...)



Nem se poderia, em casos que tais, pretender solução
diversa, porque em ambas as ações coletivas replicadas a
eficácia da coisa julgada irá operar erga omnes (art. 18, lei
n. 4.717/1965 e art. 16 da lei n. 7.347/1985). Se as duas
tramitassem em paralelo, e no final uma fosse acolhida e
outra rejeitada, qual das duas coisas julgadas assim
discrepantes deveria ser atendida? Aí a contradição não
seria apenas lógica (com a qual de certo modo procura
conviver a ciência processual), mas também prática, e esta é
insuportável, na medida em que não se concebem dois
comandos incompossíveis, num mesmo espaço-tempo e
sobre idêntica matéria: é a face negativa da coisa julgada
material, decretando a indiscutibilidade futura sobre o 
quanto acertado ou atribuído anteriormente, em modo
definitivo por uma decisão de mérito." (MANCUSO, Rodolfo
de Camargo.  Jurisdição coletiva e coisa julgada:  teoria
geral das ações coletivas. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: RT,
2012, p. 540 e 541)

 

Atente-se, outrossim, para os julgados que
trascrevo abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.  LITISPENDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDA. 1. Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido
de liminar, objetivando a concessão, a moradores de
determinadas localidades do Município de Teresópolis, de
passes livres e descontos no pedágio localizado no Km 71 da
BR 116 trecho Além Paraíba - entroncamento BR 040. 2.
Dispõe o art. 301, §2º, que há litispendência quando as ações
possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido. Por sua vez, a Lei nº 7.347/85 aponta que, no
caso de Ações Civis Públicas, o determinante para
configurar a conexão, litispendência, coisa julgada e demais
institutos correlatos, é o objeto e causa de pedir e não as
partes, podendo o polo ativo não ser o mesmo
processualmente, mas sim materialmente em face da sua
legitimação extraordinária, disjuntiva e concorrente.
3.  Patente a  litispendência  constatada entre a presente
demanda e a Ação Civil Pública nº 2004.51.15.000683-7,
proposta pelo Ministério Público Federal contra a Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, União Federal,
Concessionária Rio-Teresópolis S/A - CRT e Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, pois esta
objetiva beneficiar com a isenção do pedágio não apenas os
moradores de determinadas localidades do Município de
Teresópolis, mas sim todos os seus munícipes, ou seja,
possui um pedido mais amplo que a presente Ação Civil
Pública. 4. Remessa Necessária desprovida. (REMESSA
00001015020054025115, GUILHERME DIEFENTHAELER,
TRF2.)

 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES
CIVIS PÚBLICAS OBJETIVANDO A NULIDADE DE
CONVÊNIOS DISTINTOS CELEBRADOS PELO INCRA E



ENTIDADES PRIVADAS DIVERSAS. CONCEITO
ABRANGENTE DE CONEXÃO.  COMPETÊNCIA  DO JUÍZO
SUSCITADO. I - Em se tratando de ações coletivas, como no
caso, cujo objeto é a anulação de convênios específicos
firmados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, aplica-se a regra excepcional de conexão,
em termos mais abrangentes, fixando-se a  competência  do
juízo prevento, a quem foi distribuída a primeira ação civil
pública, envolvendo discussão judicial sobre a mesma
questão jurídica. II - Conflito conhecido e provido,
declarando-se a competência do Juízo suscitado, na 3ª Vara
da Seção Judiciária do Estado do Maranhão.  (CC 0034339-
10.2006.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA
PRUDENTE, TRF1 - TERCEIRA SEÇÃO, DJ 20/07/2007 PAG 7.)

 

"Convém asseverar, desde logo, que a interpretação do
preceito normativo do parágrafo único do artigo 2.° da lei
n.o 7.347/85 e do artigo 103 do Código de Processo Civil não
conduz ao entendimento de que somente exista relação de
conexidade entre duas ações civis públicas ou que seja
imprescindível aferir a relação temporal entre a propositura
de uma e de outra.

Não obstante a ação civil pública em espécie tenha sido
proposta após a ação de anulação de escritura pública, nada
impede que ambos os processos sejam reunidos, uma vez
que o objeto das ações guarda significativa relação de
semelhança, a teor do artigo 103 do Código de Processo
Civil.

Não se trata, portanto, de mera afinidade jurídica entre as
demandas, porquanto o elemento de ligação não se
adstringe a um ponto comum de fato ou de direito, mas a
uma inequívoca identidade entre o objeto de ambas as ações,
qual seja, a proteção do meio ambiente e do patrimônio
público. Deveras, não se compraz com a teoria do processo
de resultados, ações processadas em apartado e que, em
tese, possam gerar decisões conflitantes, mormente quando
o bem precipuamente tutelado é o bem público." (STJ, ao
julgar o REsp n. 399900/DF, rel. Min. Franciulli Netto, DJU de
06.09.2004)

Conquanto se cuide de uma legitimação
autônoma (LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo
coletivo. 4. ed. SP: Malheiros. 2017. p. 185), mesmo no caso
de associações, na forma do art. 5º, V, da lei n. 7.347/1985, se
justifica por força do seu reconhecimento enquanto uma
espécie de corpo intermédio social ou de grupos de interesse,
com propensão para suscitar, perante o Poder Judiciário,
debates no interesse da coletividade. 

Isso significa que, no âmbito de demandas
coletivas,  class actions  e ações civis públicas, a identidade
entre demandas não se dá nos exatos termos do art. 337, §2º,
CPC/15:  "Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo



pedido."    Pode haver  litispendência  entre tais
processos,  mesmo quando deflagrados por entidades
distintas.

NA ESPÉCIE, repiso, isso poderia convergir para a
extinção da presente causa, na forma do art. 485, V, CPC. Ou,
quando menos, reconhecimento da competência da Subseção
de São Paulo, por força da demanda de autos n.  5006658-
65.2020.4.03.6100, 12 VF-SP ou com os processos distribuídos
em Amazonas (1000461-55.2021.4.01.3200 e 1000448-
56.2021.4.01.3200). Considero, todavia, ao menos por ora, que
a presente causa está fundada na alegação de
AGRAVAMENTO do RISCO DE CONTÁGIO pela COVID-19, com
modificação do estado de coisas relatado naquele processo.
Segundo alegaram as autoras, tratar-se-ia de causa de pedir
distinta. 

Tomo em conta, ademais, nesse momento, o
entendimento verbalizado pelo Tribunal Regional Federal da
4. Região no precedente abaixo transcrito: 

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES
COLETIVAS. CONEXÃO. INADEQUAÇÃO, IN CASU, DA
REUNIÃO DOS FEITOS EM FACE DA INEFETIVIDADE DA
SENTENÇA MINEIRA AOS JURISDICIONADOS
SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO PARANAENSE EM RAZÃO DA
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À
CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA
DECISÃO. 1. In casu, há conexão entre as ações coletivas do
juízo federal da Subseção de Juiz de Fora e a do juízo federal
da Subseção de Curitiba/PR, eis que o objeto litigioso de
ambas as ações civis públicas circunda a mesma situação
jurídica material, qual seja: falta de acessibilidade na
aplicação do EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO -
ENEM, de responsabilidade dos réus. 2. Por outro lado, na
hipótese, mostra-se inadequado o tradicional efeito jurídico
da conexão de reunião dos feitos perante a vara federal cível
da subseção judiciária de Juiz de Fora (juízo prevento em
razão de a ação civil pública mineira ter sido a primeira a
ser ajuizada - art. 2º, parágrafo único, da lei n.º 7.347/85),
em face da inefetividade da sentença mineira aos
jurisdicionados substituídos na ação civil pública
paranaense em razão da limitação dos efeitos da sentença à
circunscrição territorial do órgão prolator da decisão (art.
16 da lei n.º 7.347/85). 3. O Eg. STJ vem entendendo que a
sentença efetivamente terá a sua aplicabilidade restrita à
competência territorial do órgão julgador: "1. A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
sentença proferida em ação coletiva somente surte efeito
nos limites da competência territorial do órgão que a
proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos
processuais que ali eram domiciliados à época da
propositura da demanda. Aplicação do disposto no art. 2º-A
da Lei 9.494/97. Precedentes. 2. A eficácia subjetiva da
sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em
todo o território nacional desde que: 1) proposta por
entidade associativa de âmbito nacional; 2) contra a União;



e 3) no Distrito Federal. Interpretação do art. 2º-A da Lei
9.494/97 à luz do disposto no § 2º do art. 109, § 1º do art. 18
e inciso XXI do art. 5º, todos da CF. - (AgRg nos EDcl no
AgRg no Ag 1424442/DF, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014,
DJe 28/03/2014) 4. Agravo improvido. (TRF-4 - AI:
50279098920144040000 5027909-89.2014.404.0000, Relator:
CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de
Julgamento: 03/12/2014, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: D.E. 04/12/2014)

Por força do exposto, conquanto cogite de
eventual conexão ou mesmo de litispendência entre as
demandas antes aludidas e a presente, REVELA-SE prudente
e adequado deferir a tramitação da causa perante a presente
Subseção Judiciária de Curitiba, diante dos limites
territoriais das deliberações judiciais versando sobre a
aplicabilidade do ENEM, em solo paranaense. Ademais, como
registrado pelos autores, ações coletivas também teriam sido
deflagradas perante a Seção Judiciária do Amazonas, com
amplitude limitada ao espaço territorial daquele Estado
(autos  1000461- 55.2021.4.01.3200 e   1000448-
56.2021.4.01.3200)., sendo que a liminar foi parcialmente
mantida pelo Presidente do TRF1, ao apareciar pedido de
suspensão de segurança.  RESSALVO eventual nova análise
por parte do Juízo natural desta causa. 

 

2.5. LITISCONSÓRCIO ENTRE O MPPR E MPT: 

Pode-se cogitar, d'outro tanto, que o Ministério
Público Estadual (MPPR)  não deteria pertinência subjetiva
para atuar perante a Justiça Federal, cabendo apenas à
Procuradoria da República a deflagração e acompanhamento
deste processo, nos termos da lei complementar 75/1993.

Ora, há julgados acolhendo a tese de  que o
Ministério Público Estadual não estaria investido
de  atribuições suficientes para atuar perante a Justiça
Federal, diante do postulado da unicidade da representação
ministerial (art. 4º da lei complementar 75/1993) e dada a
distribuição interna de tarefas, empreendida por meio das
leis brasileiras, atribuindo-se apenas à Procuradoria da
República a aludida incumbência:

PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL.
ATUAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE PROCESSUAL. 1. O Ministério Público, como
instituição unitária, indivisa e independente (Art 127, CF),
atua de forma estruturada e mediante repartição de
atribuições, conforme a jurisdição onde atua. 2.  Há ofensa
aos princípios de regência do Ministério Público e ao
sistema de suas atribuições, atuar o MInistério Público
Estadual nas causas em que este, dada



sua  competência  funcional (Art. 109 da CF), não é
competente. 3.  Não é dado ao Ministério Público Estadual
atuar autonomamente na Justiça Federal, nisso encontrando
ausência de capacidade processual, em virtude da
representação imprópria de um órgão pelo outro, e não
propriamente ilegitimidade, na forma do art. 267, IV, do
CPC. 4. Apelo a que se nega provimento.
(APELAÇÃO , JUIZ NEY BELLO (CONV), TRF1 - PRIMEIRA
TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), DJ DATA:05/09/2002
PAGINA:81.)

 

"(...) 1. Convém ressaltar que a atribuição de cada Ministério
Público (e, assim, sua legitimidade) está intimamente ligada
à respectiva justiça de atuação.  Explica-se:  cabe ao
Ministério Público Estadual defender o interesse público nas
causas que devem ser julgadas pela Justiça Comum
Estadual, ao passo que deve o Ministério Público Federal
(seja como "custos legis" ou como parte) atuar na Justiça
Federal, competente para as lides nas quais a União,
entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas, respeitadas as exceções legais." (AC
200881000163424, Desembargador Federal Paulo Machado
Cordeiro, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::30/10/2013 -
Página::148.)

 

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. CAUSAS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE. PROGRAMA DE RACIONAMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. BÔNUS INDIVIDUAL. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 2.198-5/01, ART. 15, PARAGRAFO 1º. - A
delimitação do campo de atuação de cada um dos
Ministérios Públicos consagrados no sistema jurídico
brasileiro guarda relação com a distribuição
de  competência  entre os órgãos encarregados da função
jurisdicional. -  O Ministério Público Federal, unitário e
independente em relação a cada um dos demais existentes,
deve atuar perante a Justiça Federal, nas causas em que ela
é competente (art. 109, da CF), e o Ministério Público
Estadual perante a Justiça Estadual (CF, arts. 125 e 126).
-  Ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do
Ceará, declarada de ofício. - O critério para distribuição do
bônus individual de incentivo ao racionamento de energia
elétrica, previsto no art. 15, parágrafo 1º, da Medida
Provisória nº 2.198-5/01, longe de traduzir tratamento anti-
isonômico entre consumidores, condiz com o especial grau
de sacrifício exigido daqueles contemplados com quotas
menores de consumo. - Constitucionalidade do art. 15, da
Medida Provisória nº 2.198-5/01 (ADC nº 09/DF). (AC
200181000179760, Desembargador Federal Élio Wanderley
de Siqueira Filho, TRF5 - Terceira Turma, DJ -
Data::16/04/2007 - Página::506 - Nº::72.)

 

É Ú



PROCESSO CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PARA ATUAR, ISOLADAMENTE, PERANTE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECEDENTES DA
CORTE. - Improvimento do agravo. (AGA 200404010285057,
CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4 -
TERCEIRA TURMA, DJ 16/03/2005 PÁGINA: 581.)

 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CAUSAS
DE  COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA FEDERAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE. A delimitação do
campo de atuação de cada um dos Ministérios Públicos
consagrados no sistema jurídico brasileiro guarda relação
com a distribuição de  competência  entre os órgãos
encarregados da função jurisdicional. -O Ministério Público
Federal, unitário e independente em relação a cada um dos
demais existentes, deve atuar perante a Justiça Federal, nas
causas em que ela é competente (art. 109 da CF) e o
Ministério Público Estadual perante a Justiça Estadual (CF,
arts. 125 e 126). - As autarquias federais não estão sujeitas à
fiscalização e ao controle dos Ministério Públicos Estaduais.
(AG 200205000286174, Desembargador Federal Ridalvo
Costa, TRF5 - Terceira Turma, DJ - Data::08/12/2003 -
Página::168.)

A respeito do tema, convém ter em conta, não
obstante, que o art. 5º, §5º, da lei de ação civil pública (lei
7.347/1985) preconizou, com a redação veiculada pela lei n.
8.078/1990, ter "legitimidade para propor a ação principal e a
ação cautelar: (...) § 5.°  Admitir-se-á
o  litisconsórcio  facultativo entre os Ministérios Públicos da
União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos
interesses e direitos de que cuida esta lei."   

Há julgados, sei bem, reputando que a regra do
art. 5º, §5º, da lei de ação civil pública teria sido
implicitamente ab-rogada pela lei complementar 75/1993,
diploma normativo que não teria mantido a previsão
expressa de  litisconsórcio  ativo dos distintos setores do
Ministério Público brasileiro.

"(...) 2. Inicialmente, cabe aquilatar-se a legitimidade ativa
ad causam do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo para atuar perante a Justiça Federal, considerando a
regra do artigo 128, incisos I e II, da Constituição Federal,
não obstante a regra do artigo 5º §5º da Lei 7374/85, que foi
acrescentado pela Lei 8078/90, que reza: “Art. 5o Têm
legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
(...) § 5.° Admitir-se-á o  litisconsórcio  facultativo entre os
Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos
Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta
lei.” 3. Anote-se, a uma, que, como cediço, o §5º, do artigo 5º,
acrescido pelo artigo 113 da Lei 8078/90, foi objeto de veto
presidencial (DOU 12/9/90) que não foi rejeitado pelo
Congresso Nacional; a duas, mesmo que se entenda, o que já
se sublinhou inocorre, com o advento da Lei Complementar
75/93, artigo 37, e Lei 8625/93 artigos 25, 26, 27, ocorreu a



revogação tácita do referido dispositivo legal, mormente de
forma a adequar o ordenamento jurídico com a regra
constitucional do artigo 128, incisos I, e II, da Constituição
Federal, dada a correlação que deve haver no atuar dos
ramos do Ministério Público às respectivas Justiças, aqui no
sentido orgânico, de molde que a identificação da atribuição
do órgão do Parquet se mede
pela  competência  correspectiva. 4. Nesta ordem de idéias,
d.m.v., não há como subsistir no pólo ativo da demanda o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por mais
louvável que seja a atuação, daquela Instituição, sob pena de
se subverter as regras legais, e constitucionais, devendo ser
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao
mesmo, no âmbito deste recurso, por força do efeito
translativo próprio, não se cuidando, de hipótese, quer de
reformatio in pejus, quer de decisão extra petita, conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, mutatis,
REsp 331232, DJ 22/4/02, e sim de preservação
da  competência, e das condições da ação." (AG-
00195977920084020000, POUL ERIK DYRLUND, TRF2.)

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E
MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL.  LITISCONSÓRCIO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS DO
PROCESSO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1.  Não
existe litisconsórcio ativo entre Ministério Público Federal e
Ministério Público Estadual em ação civil pública, sob pena
derompimento do pacto federativo. 2. É incabível
condenação em honorários advocatícios, despesas
comtrabalhos técnicos e fotocópias, porquanto é necessária
açãoautônoma para o ressarcimento supostos danos
decorrentes decontratação de advogado, ou trabalhos
técnicos, com os quais oshonorários advocatícios, e
despesas processuais, arbitrados emsentença não se
confundem. 3. Remessa oficial conhecida e provida. Recurso
conhecido eimprovido.
(AC 9604405462, CARLOS ALBERTO DA COSTA DIAS, TRF4 -
QUARTA TURMA, DJ 29/09/1999 PÁGINA: 665.)

Compartilho, em que pese tais respeitáveis
enunciados, do entendimento que reputa válida a
constituição de litisconsórcio ativo entre diferentes projeções
do Ministério Público brasileiro, conforme se infere dos
precedentes abaixo transcritos:

"(...) A presença do Ministério Público Federal não é fato
jurídico da  competência  do juízo federal de primeira
instância. Esse fato não se encaixa em nenhuma das
hipóteses de  competência  cível previstas no art. 109 da
CF/1988. Nada há na Constituição Federal que indique que o
Ministério Público Federal somente pode demandar perante
a Justiça Federal. Também não há nada na Constituição que
aponte a equiparação entre Ministério Público Federal e
União. Ao contrário: a Constituição Federal optou
deliberadamente por extremá-los, até porque antigamente
cabia aos procuradores da república a representação
judicial da União. Para tanto, prescreveu no inciso IX do art.



129, que cabe ao membro do Ministério Público 'exercer
outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas'.

O princípio da unidade da Constituição impõe que ela seja
interpretada como um todo normativo. Não se pode
entender que, em um momento, a Constituição
expressamente quis extremar as figuras do MPF e da União
(art. 129, IX) e, em outro, as quis equiparar implicitamente.
Se fosse o caso de equiparar esses entes, para fim de
determinação da  competência  da Justiça Federal, a
Constituição o faria expressamente, exatamente porque
seria uma regra que excepcionaria a regra geral prevista no
art. 129. Distanciar o MPF da União funciona, ainda, como
reforço da independência funcional do membro do
Ministério Público, que pode ser autor de uma demanda
proposta em face da União.

Surge, então, outra dúvida: poderia o Ministério Público
Federal ser autor de uma demanda que se processa perante
a Justiça Estadual? Sim, claramente: não há qualquer regra
jurídica que impeça a atuação do  MPF  perante a Justiça
Estadual. Ao contrário, o inciso II do art. 37 da Lei
Complementar n. 75/1993 é claro ao prescrever que o
Ministério Público Federal exercerá as suas funções "nas
causas de  competência  de quaisquer juízes e tribunais". O
texto normativo é muito claro: "quaisquer juízes e
tribunais". "Qualquer", no particular, assume o sentido de
"todo": pode o MPF demandar em todos os tribunais do país.

A tese se reforça quando se lê o § 5º do art. 5º da Lei n.
7.347/1985, que autoriza o  litisconsórcio  facultativo entre
Ministérios Públicos para a propositura de ação civil
pública: ora, se há essa possibilidade, significa que ou [o]
Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual
demandará em Justiça que não lhe seria correspondente.
Esse  litisconsórcio  é facultativo e unitário. Assim, exige-se
que cada um dos litisconsortes, sozinho, tenha legitimidade
para demandar o mesmo pedido. Em casos em que se
permite o  litisconsórcio  entre os Ministérios Públicos,
qualquer um deles poderia demandar sozinho, perante a
Justiça competente para processar a causa respectiva. Se
assim não fosse, o Ministério Público Estadual ficaria na
dependência da atuação do MPF, ou vice-versa, que, se não
agisse, impediria aquele de exercer as suas atribuições,
promovendo, por exemplo, uma ação civil pública por dano
ambiental contra um ente público federal. Situação
absurdamente ilícita, como se vê. (...) Na prática, há um
'acordo de cavalheiros' entre os órgãos dos diversos
Ministérios Públicos, cada qual 'cuidando das causas de sua
Justiça'. A partir dessa constatação, chegar à conclusão de
que há relação de competência entre as suas atribuições e os
diversos ramos do Poder Judiciário seria um salto
hermenêutico que não ousamos dar." (AGRAVO
00338831120164010000, DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE, TRF1, 27/06/2016.)

 



"(...) 1. O ingresso da entidade autárquica, ainda que na
qualidade de assistente simples, desloca a competência para
o âmbito da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88.
2. O deslocamento da  competência  para a Justiça Federal,
decorrente do ingresso do FNDE na lide, não tem o condão
de tornar imprestável a atividade investigatória
desenvolvida pelo Ministério Público Estadual, tampouco
impede que os atos sejam referendados pelo Ministério
Público Federal, que passa a ter legitimação ativa. 3. Correta
a manutenção do parquet do Estado de São Paulo, na
qualidade de litisconsorte ativo, nos termos do art. 5º, §5º,
da Lei 7.347/85. 4. O decisum agravado atendeu
satisfatoriamente ao dever de fundamentação das decisões."
(AI 00356847820114030000, DESEMBARGADOR FEDERAL
NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA:20/09/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

No âmbito do eg. TRF4, colhe-se que "O Ministério
Público Federal tem legitimidade para ajuizar ação civil
pública na defesa de direitos individuais homogêneos de
consumidores, tal como prevê os artigos 81, III, e 82, I, do
Código de Defesa do Consumidor.  Não há óbice à formação
de  litisconsórcio  entre o Ministério Público Federal e o
Ministério Público Estadual quando ambos detém qualidade
que lhe autoriza condução autônoma do processo prevista no
art. 5º da Lei nº 7.347/85." (AC 50035268320114047200,
CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, TRF4 - QUARTA
TURMA, D.E. 23/10/2013.)

Concessa venia  ao entendimento distinto,  não
houve efetiva ab-rogação do art. 5º, §5º, lei 7.347/1985, dado
que a lei complementar 75/1993 cuida-se de norma geral
sobre a estrutura do Ministério Público Federal, impondo-se
a aplicação da regra de que  "A lei nova, que estabeleça
disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior." (art. 2º, §2º, Decreto-lei n.
4.657/1942). 

A referida lei complementar 75 não chegou a
dispor efetivamente sobre o rito da ação civil pública e
tampouco tratou do  litisconsórcio  entre distintos órgãos do
Ministério Público, seja para franqueá-lo, seja para impedi-
lo. Daí que deve prevalecer a intelecção mais adequada à
ampla tutela dos direitos coletivos, com reconhecimento da
validade da atuação do Ministério Público Estadual perante a
Justiça Federal, em regime de litisconsórcio ativo com o MPF
ou com o Ministério Público do Trabalho, como ocorre na
espécie. 

 

2.6. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DAS DEMAIS
PARTES: 



As questões alusivas à
pertinência subjetiva tangenciam, não raro, o próprio mérito
da causa. Nosso sistema ainda se vincula à concepção
eclética de Enrico Túlio  Liebman, quem distinguia os
chamados pressupostos processuais, as condições para o
válido exercício do direito de ação e, por fim, as questões de
mérito. O problema é que, no mais das vezes, os temas
próprios ao mérito (procedência/improcedência da
pretensão deduzida na inicial) e os temas próprios às
condições da ação (legitimidade/ilegitimidade, possibilidade
do pedido) não podem ser distinguidos de uma forma
absolutamente precisa e sem ambiguidades.

Segundo se infere do seu  'Tratado das
ações', Pontes de Miranda promovia uma distinção entre a 
ação em sentido material - como uma espécie de projeção do
direito subjetivo - ainda vinculada à concepção imanentista
do direito civil antigo, de um lado, e a ação em sentido
processual, de outro. Com base nessa diferenciação pontiana,
é que o desembargador gaúcho Adroaldo Furtado Fabrício
tem criticado a teoria eclética de Liebman, ao enfatizar que
as 'condições da ação' também cuidariam, no geral, do
mérito da pretensão (saber se a parte é legítima é, de certa
forma, um exame conexo ao mérito: saber se ela poderia ser
demandada, se teria a obrigação de indenizar etc).

Confira-se com a leitura do texto FABRÍCIO,
Adroaldo Furtado. Extinção do Processo e Mérito da
Causa  in  OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de
(org). Saneamento do processo: Estudos em homenagem ao
Prof. Galeno Lacerda. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1990. p. 33.
Em outras palavras, deve-se aferir a
pertinência  subjetiva  dos requeridos, tendo-se em conta a
causa de pedir detalhada na peça inicial.

De todo modo, em sentido pontualmente distinto,
e por conta dos dispositivos do Código de Processo Civil em
vigor, atente-se para a lição de  Araken  de Assis:  "A
legitimidade não condiciona a ação, como quer a opinião há
pouco exposta, haja vista um motivo trivial: a sua falta jamais
impedirá a formação do processo. A pessoa que toma a
iniciativa de provocar o órgão judiciário, seja quem for, cria a
relação processual, embora fadada a perecer através de juízo
de admissibilidade negativo – item que constitui pressuposto
lógico e cronológico do exame do mérito.  Legitimidade é,
descansando no direito material, problema distinto do juízo
acerca do caráter fundado ou infundado da pretensão
deduzida contra o réu. A demanda movida por alguém sem
legitimidade é inadmissível, e, não, infundada. Sentença
terminativa desse teor limita-se a repelir, a partir dos dados
ministrados pelo direito material, sempre  in status
assertionis,  a habilitação da parte para conduzir o processo,



relativamente ao objeto litigioso alegado. Aos esquemas
abstratos, traçados na lei, gerando tal capacidade, chamam-se
de situações legitimadoras. Portanto, a dissociação entre o
sujeito da lide e o do processo evidencia a verdadeira natureza
da legitimidade e a situa no lugar próprio no conjunto das
questões submetidas à apreciação do órgão judicial. É um
pressuposto processual preenchido mediante a simples
enunciação do autor. Ninguém se atreverá a reputar
respeitante ao mérito eventual juízo quanto à inexistência, em
determinado caso concreto, do título legal para alguém
pleitear em juízo direito alheio.  Descontada a errônea
concepção que ilegitimidade do autor obsta à formação do
processo, o art. 485, VI, houve-se com acerto ao situar o
problema fora do mérito."  (ASSIS,  Araken  de.  Processo civil
brasileiro.  Volume II. Tomo I. Parte geral: institutos
fundamentais. SP: RT. 2015. p. 178).

NA ESPÉCIE, em primeiro exame, reputo que a
Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado
do Paraná, o Ministério Público do Paraná e também o
Ministério Público do Trabalho possuem pertinência
subjetiva para essa demanda, diante das suas atribuições,
previstas na lei complementar 80/1994, lei complementar n.
75/1993, lei 8.624/1993 e julgamento da ADI 3943/DF. 

Por outro lado, quanto aos requeridos, anoto que
a União Federal possui legitimidade para a causa, na forma
do art. 9, VI, da lei n. 9.394, de 1996; enquanto que o INEP
também pode ser demandado nessa ação civil pública, diante
do conteúdo do art. 1º da lei n. 9.448, de 14 de março de
1997. 

 

2.7. PROVIMENTOS DE URGÊNCIA -
considerações gerais: 

A cláusula do devido processo envolve
alguma  aporia, eis que  ele há de ser adequado, devendo
assegurar defesa, contraditório, ampla produção probatória,
o que consome tempo. Por outro lado,  o processo também
deve ser eficiente, assegurando ao titular de um direito uma
situação jurídica idêntica àquela que teria caso o devedor
houvesse satisfeito sua obrigação na época e forma devidas.
A demora pode contribuir para um debate mais qualificado
entre as partes; todavia, também leva ao grande risco de
ineficácia da prestação jurisdicional, caso o demandante
tenha realmente razão em seus argumentos. 

Daí a relevância do prudente emprego da tutela
de urgência, prevista nos arts. 300 e ss. do CPC/15. Contanto
que a narrativa do demandante seja verossímil, seus



argumentos sejam densos e a intervenção imediata do Poder
Judiciário seja necessária - i.e., desde que haja  fumus boni
iuris e periculum in mora - a antecipação da tutela deverá ser
deferida.

Sem dúvida, porém, que o tema exige cautela, eis
que tampouco soa compatível com o devido processo
a  conversão  da antecipação em  um  expediente rotineiro, o
que violentaria a cláusula do art. 5º, LIV e LV, CF. Ademais, o
provimento de urgência não pode ser deferido quando
ensejar prejuízos irreversíveis ao demandado (art. 300, §3º,
CPC/15).

Daí o relevo da lição de  Araken  de Assis, como
segue:

"A tutela de urgência e a tutela de evidência gravitam em
torno de dois princípios fundamentais: (a) o princípio da
necessidade; e (b) o princípio da menor ingerência.

Princípio da necessidade - Segundo o art. 301, in fine, a par
do arresto, sequestro, arrolamento de bens, e protesto
contra a alienação de bens, o órgão judiciário poderá
determinar qualquer outra medida idônea para asseguração
do direito.  Essa abertura aplica-se às medidas de urgência
satisfativas (art. 303, caput): a composição do conflito entre
os direitos fundamentais somente se mostrará legítima
quando houver conflito real, hipótese em quase patenteia a
necessidade de o juiz alterar o esquema ordinário de
equilíbrio das partes perante o fator temporal do processo.
A necessidade de o juiz conceder medida de urgência apura-
se através da comparação dos interesses contrastantes dos
litigantes. Dessa necessidade resulta a medida adequada à
asseguração ou à satisfação antecipada em benefício do
interesse mais provável de acolhimento em detrimento do
interesse menos provável.

Princípio do menor gravame -  O princípio do menor
gravame ou da adequação é intrínseco à necessidade.  É
preciso que a medida de urgência seja congruente e
proporcional aos seus fins, respectivamente a asseguração
ou a realização antecipada do suposto direito do autor. Por
esse motivo, a medida de urgência cautelar prefere à medida
de urgência satisfativa, sempre que adequada para evitar o
perigo de dano iminente e irreparável, e, na órbita das
medidas de urgência satisfativas, o órgão judiciário se
cingirá ao estritamente necessário para a mesma
finalidade." (ASSIS,  Araken  de.  Processo civil
brasileiro.  volume II. Tomo II. Parge Geral: institutos
fundamentais. São Paulo: RT, 2015, p. 370-371).

Cuidando-se, ademais, de pedido em desfavor da
Fazenda Pública, a lei 8.437/1992 veda a antecipação de
tutela que implique compensação de créditos tributários ou
previdenciários (art. 1º, §5º). A lei
do  mandado  de  segurança  veda a concessão de liminares
com o fim de se promover a entrega de mercadorias, a



reclassificação de servidores públicos e o aumento ou
extensão de vantagens de qualquer natureza (art. 7º, §2º, lei
12.016).

Registre-se que o STF já se manifestou sobre a
constitucionalidade de algumas dessas limitações (lei 9.494),
conforme se infere da conhecida ADC 04-6/DF, rel. Min.
Sydnei Sanches (DJU de 21.05.1999), com os temperamentos
reconhecidos no informativo 248, STF. No âmbito do Direito
Administrativo militar, há restrições ao emprego
do mandado de segurança, diante do que preconiza o art. 51,
§3º, lei n. 6.880/1980, ao exigir o exaurimento da via
administrativa.

Por outro lado, o juízo não pode antecipar a
eficácia meramente declaratória de uma cogitada sentença
de procedência. Afinal de contas, a contingência é inerente
aos provimentos liminares; de modo que a certeza apenas
advém do trânsito em julgado (aliás, em muitos casos, sequer
depois disso, dadas as recentes discussões sobre a
relativização da res iudicata): "É impossível a antecipação da
eficácia meramente declaratória, ou mesmo conferir
antecipadamente ao autor o bem certeza jurídica, o qual
somente é capaz de lhe ser atribuído pela sentença
declaratória. A cognição inerente ao juízo antecipatório é por
sua natureza complemente inidônea para atribuir ao autor a
declaração - ou a certeza jurídica por ele
objetivada." (MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da
tutela. 7. ed. SP: Malheiros. p. 55).

 

2.8. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS: 

Vivemos o tempo da superação do modelo de
Estado meramente Legislativo em prol de um efetivo Estado
Constitucional, conforme conhecida expressão de Peter
Häberle.

Durante muitos anos, a teoria do Estado gravitou
em torno do estudo das competências e dos órgãos
administrativos. Atualmente, contudo, o eixo tem sido
deslocado em direção à busca de efetividade dos direitos
fundamentais. E isso é incompatível com a ideia de  legibus
solutus, própria ao Estado oitocentista.

Como explica Binembojm,  "A palavra
discricionariedade tem sua origem no antigo Estado europeu
dos séculos XVI a XVIII, quando expressava a soberania
decisória do monarca absoluto  (voluntas regis suprema lex).
Naquela época, do chamado Estado de polícia, em que o
governo confundia-se integralmente com a Administração



Pública, a sinonímia entre discricionariedade e arbitrariedade
era total. Com efeito, se a vontade do soberano era a lei
suprema, não fazia sentido cogitar de qualquer limite externo
a ela. Por atavismo histórico, ainda nos dias de hoje encontra-
se o adjetivo 'discricionário' empregado como sinônimo de
arbitrário ou caprichoso, ou para significar uma decisão de
cunho puramente subjetivo ou político, liberta de parâmetros
jurídicos de controle." (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do
direito administrativo:  direitos fundamentais, democracia
e constitucionalização. 2. ed. RJ: Renovar, 2008, p. 195-196).

Posteriormente, essa noção de discricionariedade
- até então compreendida como sinônimo de arbítrio
-  evoluiu em prol do reconhecimento da existência de
distintas opções deliberativas, observados os limites
estipulados pela própria lei. Em muitos casos, a lei imporia a
finalidade, mas não estipularia os meios a serem escolhidos,
pelos administradores, para a sua obtenção.

Por fim, sob o Estado Constitucional, reconhece-
se que o administrador público não pode decidir de qualquer
forma, ao seu alvedrio.  "Em consequência, como assinala
Maria Sylvia Zanella Di Pietro,  a discricionariedade deixa de
ser compreendida como um campo externo ao direito -
verdadeiro atavismo monárquico - passando a ser vista como
um poder jurídico.  É dizer: um espaço decisório peculiar à
Administração, não de escolhas puramente subjetivas, mas
definida pela prioridade das autoridades administrativas na
fundamentação e legitimação dos atos e políticas públicas
adotados, dentro de parâmetros jurídicos estabelecidos pela
Constituição, pelas leis ou por atos normativos editados pelas
próprias entidades da Administração."  (BINENBOJM,
Gustavo. Obra citada. p. 199-200).

Ora, há muito tempo é sabido que o Poder
Judiciário pode promover o controle de atos administrativos
discricionários, quando menos para aferir eventual desvio
de finalidade. O grande debate diz respeito, isso sim, à
intensidade e aos critérios envolvidos no aludido controle
judicial.

Bandeira de Mello explica que  "A despeito da
discrição presumida na regra de direito, se o administrador
houver praticado ato discrepante do único cabível, ou se tiver
algum fim seguramente impróprio ante o confronto com a
finalidade da norma, o Judiciário deverá prestar a adequada
revisão jurisdicional, porquanto, em rigor, a Administração
terá desbordado da esfera discricionária."(BANDEIRA DE
MELLO, Celso A.  Discricionariedade e controle
jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 36). Semelhante



foi a conclusão de Denis J. Galligan, em obra dedicada ao
tema (La discrezionalità amministrativa.  Milão: Giuffrè
Editore. 1999). 

Concordo, pois, com Binenbojm quando enfatiza
que  "A emergência da noção de juridicidade administrativa,
com a vinculação direta da Administração à Constituição, não
mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica dicotomia
entre atos vinculados e atos discricionários, mas, isto sim, em
diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à
juridicidade. A discricionariedade não é, destarte, nem uma
liberdade decisória externa ao direito, nem um campo imune
ao controle jurisdicional. Ao maior ou menor grau de
vinculação do administrador à juridicidade corresponderá, via
de regra, maior ou menor grau de controlabilidade judicial
dos seus atos." (BINENBOJM, Gustavo. Obra cit. p. 208).

Dada a atribuição  de efetividade aos princípios
constitucionais da boa gestão pública (art. 37, CF), não há
como imaginar que o Poder Executivo possa deliberar de
qualquer modo, sem justificar suas escolhas e sem ter que
prestar contas à população. "O mérito - núcleo do ato -, antes
intocável, passa a sofrer a incidência direta dos princípios
constitucionais. Deste modo, ao invés de uma dicotomia
tradicional (ato vinculado v. ato discricionário), já superada,
passa-se a uma classificação em graus de vinculação à
juridicidade, em uma escala decrescente de densidade
normativa vinculativa."  (BINENBOJM, Gustavo.  Obra cit.  p.
209).

Convém atentar para a precisa síntese de
Binenbojm:

"É interessante registrar que a aplicação da teoria do desvio
de poder para o controle da finalidade dos atos
administrativos discricionários não importa controle do
mérito propriamente dito, mas como que um estreitamento
do seu âmbito. Ou seja: não se trata de controlar o núcleo da
apreciação ou da escolha, mas de diminuir mo espaço em
que o administrador faz escolhas de acordo com a própria
conveniência e oportunidade.

O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas,
ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o
controle da proporcionalidade, da moralidade e da
eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o
mérito do ato administrativo em descompasso com a
proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo
desproporcional do ato simplesmente não é mérito.  Em
outras palavras, não há conveniência e oportunidade
possível fora dos limites estabelecidos pela
proporcionalidade."    (BINENBOJM, Gustavo.  Obra cit.  p.
210)



Sei bem que, no mais das vezes, as questões
alusivas à eficiência de determinadas soluções
administrativas escapam do controle judicial, sob pena de se
instituir um governo de juízes, inviabilizando-se a própria
administração pública e comprometendo o sistema de pesos
e contrapesos. Repiso esse detalhe: os juízos de mera
conveniência e de mera oportunidade escapam, em regra, do
controle jurisdicional, salvo quando se tratar de escolhas
manifestamente desastrosas, desproporcionais, que
comprometam a própria moralidade pública ou mesmo uma
noção mínima de eficiência.

Colho a lição de Hans Wolff, Otto Bachof e Rolf
Stober:

"Enquanto a Administração está orientada para a
multiplicidade e tem responsabilidade metajurídica, a
jurisprudência é de tipo monodisciplinar-jurídico (...).  Por
isso, o controlo jurisdicional circunscreve-se apenas ao
controlo jurídico.  Este controlo não se confunde com a
vigilância completa (Rundum-Beaufsichtigung) da
Administração. Por isso, o controle jurisdicional termina
onde deixam de existir padrões jurídicos de controlo (...).
Aqui a autonomia da Administração manifesta-se de forma
particularmente clara. Em primeiro plano, está a auto-
responsabilidade, que terá de ser respeitada pela
jurisprudência, bem como a oportunidade, mas não a
legalidade da actuação (...). A ideia nuclear é a de que o
controlo jurisdicional não conduz a uma subalternização da
Administração e os tribunais não devem substituir as
apreciações (valorações) da Administração pelas suas
próprias valorações.

Nesse contexto, devemos distinguir duas questões
fundamentais. Por um lado, suscita-se a questão de saber se
num Estado de direito que pratica a divisão de poderes
haverá decisões 'livres do direito' para a Administração, no
sentido de determinadas medidas estarem totalmente
excluídas do controlo jurisdicional (os chamados actos de
autoridade sem justiça). Esta questão suscitou-se quanto aos
actos de governo e quanto aos actos de graça, mas que deve
ser recusada na vigência da lei fundamental (...). Diferente é
a questão de saber até que ponto o legislador exclui do
controlo jurisdicional decisões administrativas por questões
de celeridade e de eficiência administrativas, através da
criação de normas de sanação e de preclusão (Heilungs- und
Präklusionsvorschriften) (...)

Por outro lado, trata-se do problema de saber se e em que
medida a Administração goza, quanto às decisões a tomar,
de margens de conformação que apenas limitem a
intensidade do controlo jurisdicional (a chamada densidade
do controlo). Sejam aqui lembradas apenas as margens de
discricionariedade, cujo exercício está subordinado a
determinados limites jurídicos." (WOLFF, Hans J.; BACHOF,
Otto; STOBER, Rolf.  Direito administrativo.  volume
I.Tradução do alemão por António F. de Souza. Calouste
Gulbenkian, 2006, p. 247-248)



Em muitos casos, todavia, deve-se ter em conta a
teoria dos motivos determinantes, bem explicitada por Hely
Lopes Meireles:

"A teoria dos motivos determinantes funda-se na
consideração de que os atos administrativos, quando
tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos
expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que
determinam e justificam a realização do ato, e, por isso
mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a
realidade.  Mesmo os atos discricionários, se forem
motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa
determinante de seu cometimento e sujeitam-se ao confronto
da existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo
desconformidade entre os motivos determinantes e a
realidade, o ato é inválido."  (MEIRELLES, Hely
Lopes.  Direito administrativo brasileiro.  14ª Edição,
Editora RT, p. 175)

Compartilho, pois, da lição de José dos Santos
Carvalho Filho quando argumenta:  "A teoria dos motivos
determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato
administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a
situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não
se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o
motivo se conceitua como a própria situação de fato que
impele a vontade do administrador, a inexistência dessa
situação provoca a invalidação do ato."  (CARVALHO F, José
dos Santos.  Manual de direito administrativo.  24. ed. RJ:
Lumen Juris, 2011, p. 109).

Afinal de contas, conquanto o Poder Judiciário
não possa invadir a esfera decisória que é própria do Poder
Executivo - o que não se discute -, também é fato que se
deve  "fortalecer o postulado da inafastabilidade de toda e
qualquer fiscalização judicial. A progressiva redução e
eliminação dos círculos de imunidade do poder há de gerar,
como expressivo efeito consequencial, a interdição do seu
exercício abusivo." (FAGUNDES, Seabra. O controle dos atos
administrativos pelo Poder Judiciário.  7. ed. RJ: Forense,
2005, p. 191).

Conjugando-se todos esses elementos, vê-se que o
Direito Administrativo contemporâneo não mais acolhe a
premissa de que o mérito dos atos administrativos
seria  sempre insuscetível  de controle judicial. Isso não
ocorre em um Estado Constitucional, dado que administrar é
exercer função (é atuar em nome próprio, mas no interesse
alheio). Também é possível o controle de decisões fundadas
em fontes normativas que veiculam conceitos porosos,
imprecisos, indeterminados (a respeito desse tema, leia-se
CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre Derecho y lenguaje. 6. ed.
Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2011).



Isso significa que, diante da efetividade dos
princípios constitucionais, o administrador público não pode
decidir ao seu líbito, já que - mesmo em tais casos - há zonas
de certeza positiva e negativas, suscetíveis de aferição
judicial:

(...) 1.  De acordo com a doutrina mais autorizada, os
conceitos jurídicos indeterminados, como, no caso,
procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável,
sujeitam-se a controle judicial de sua configuração concreta.
2. Não é omissão de aplicação do disposto no art. 37, I, da
Constituição e no art. 8o., I, do Dec.-Lei n. 2.320/87 a
afirmação de que os fatos alegados - acontecidos há mais de
dez anos e em razão dos quais, processado, o apelado restou
absolvido - não justificam exclusão do Curso de Agente de
Polícia Federal. (EDAC 964030319994010000,
DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO BATISTA MOREIRA,
TRF1 - QUINTA TURMA, DJ DATA:14/11/2002 PAGINA:207.)

No que toca à fiscalização dos atos
discricionários, menciono os precedentes abaixo, colhidos
junto ao STF e STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSORES. EXISTÊNCIA DE CANDIDADOS APROVADOS
EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO.
ILEGALIDADE. LEI ESTADUAL 6.915/2007. EXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA
CORTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS ABUSIVOS E
ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável o recurso
extraordinário quando sua apreciação demanda o reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem
como da legislação infraconstitucional local aplicável à
espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
Precedentes. II - Esta Corte possui entendimento no sentido
de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo
tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação
dos poderes. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.
(RE-AgR 654170, RICARDO LEWANDOWSKI, STF.)

 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO.
PODER DISCIPLINAR. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ATO DE
IMPROBIDADE. 1. Servidor do DNER demitido por ato de
improbidade administrativa e por se valer do cargo para
obter proveito pessoal de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública, com base no art. 11, caput, e
inciso I, da Lei n. 8.429/92 e art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90.
2.  A autoridade administrativa está autorizada a praticar
atos discricionários apenas quando norma jurídica válida
expressamente a ela atribuir essa livre atuação. Os atos



administrativos que envolvem a aplicação de "conceitos
indeterminados" estão sujeitos ao exame e controle do Poder
Judiciário. O controle jurisdicional pode e deve incidir sobre
os elementos do ato, à luz dos princípios que regem a
atuação da Administração.  3. Processo disciplinar, no qual
se discutiu a ocorrência de desídia --- art. 117, inciso XV da
Lei n. 8.112/90. Aplicação da penalidade, com fundamento
em preceito diverso do indicado pela comissão de inquérito.
A capitulação do ilícito administrativo não pode ser aberta a
ponto de impossibilitar o direito de defesa. De outra parte, o
motivo apresentado afigurou-se inválido em face das provas
coligidas aos autos. 4. Ato de improbidade: a aplicação das
penalidades previstas na Lei n. 8.429/92 não incumbe à
Administração, eis que privativa do Poder Judiciário.
Verificada a prática de atos de improbidade no âmbito
administrativo, caberia representação ao Ministério Público
para ajuizamento da competente ação, não a aplicação da
pena de demissão. Recurso ordinário provido. (RMS 24699,
EROS GRAU, STF.)

 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MILITAR -
SARGENTO DO QUADRO COMPLEMENTAR DA
AERONÁUTICA - INGRESSO E PROMOÇÃO NO QUADRO
REGULAR DO CORPO DE PESSOAL GRADUADO - ESTÁGIO
PROBATÓRIO NÃO CONVOCADO - CONDIÇÃO "SINE QUA
NON" - APLICAÇÃO DO ART. 49 DO DECRETO Nº 68.951/71 -
RECURSO ESPECIAL - LIMITAÇÃO DA
DISCRICIONARIEDADE - MORALIDADE PÚBLICA,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.  A
discricionariedade atribuída ao Administrador deve ser
usada com parcimônia e de acordo com os princípios da
moralidade pública, da razoabilidade e da
proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento. 2. As razões
para a não convocação de estágio probatório, que é
condição indispensável ao acesso dos terceiros sargentos do
quadro complementar da Aeronáutica ao quadro regular,
devem ser aptas a demonstrar o interesse público. 3.
Decisões desse quilate não podem ser imotivadas. Mesmo o
ato decorrente do exercício do poder discricionário do
administrador deve ser fundamentado, sob pena de
invalidade. 4. A diferença entre atos oriundos do poder
vinculado e do poder discricionário está na possibilidade de
escolha, inobstante, ambos tenham de ser fundamentados. O
que é discricionário é o poder do administrador. O ato
administrativo é sempre vinculado, sob pena de invalidade.
5. Recurso conhecido e provido. ..EMEN:  (RESP
199500599678, ANSELMO SANTIAGO, STJ - SEXTA TURMA,
DJ DATA:09/06/1997 PG:25574 RSTJ VOL.:00097 PG:00404
..DTPB:.)

Concluo, pois, ser plenamente cabível o controle
judicial dos atos administrativos, mesmo quando
discricionários.  Deve-se atuar com circunspeção, todavia, a
fim de que o Poder Judiciário não se substitua ao Poder
Executivo, no juízo de conveniência e oportunidade de
determinadas políticas públicas, salvo quando
manifestamente ineficientes, inadequadas ou abusivas.



 

2.9. CONTROLE DA PROPORCIONALIDADE: 

Ademais, como notório, a atuação estatal deve
respeitar ao postulado da proporcionalidade, questão
verbalizada expressamente pelo art. 18 da Constituição de
Portugal de 1976 e que remanesce implícita, na nossa (art. 5º,
LIV e LV, CF - enquanto projeção material da cláusula do
devido processo).

Art. 18 - Constituição de Portugal.

1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos,
liberdades e garantias são directamente aplicáveis e
vinculam as entidades públicas e privadas.

2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias
nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar
outros direitos ou interesses constitucionalmente
protegidos.

3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm
de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito
retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do
conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.

Reporto-me, tanto por isso, à lição de Bernal
Pulido:

"1. Segundo o subprincípio da idoneidade, toda intervenção
nos direitos fundamentais deve ser adequada para
contribuir para a obtenção de um fim constitucionalmente
legítimo.

2. Conforme o subprincípio de necessidade, toda medida de
intervenção nos direitos fundamentais deve se a mais
benigna com o direito no qual se interveio, dentre todas
aquelas que revistam da mesma idoneidade para contribuir
para alcançar o fim proposto.

3. No fim, conforme o  princípio da proporcionalidade em
sentido estrito, a importância dos objetivos perseguidos por
toda intervenção nos direitos fundamentais deve guardar
uma adequada relação com o significado do direito
intervindo. Em outros termos, as vantagens que se obtém
mediante a intervenção no direito devem compensar os
sacrifícios que esta implica para seus titulares e para a
sociedade em geral." (PULIDO, Carlos Bernal.  El principio
de proporcionalidad y los derechos fundamentales:  el
principio de proporcionalidad como criterio para
determinar el contenido de los derechos fundamentales
vinculantes para el legislador.  3. ed. Madri: Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 42)



Ou seja, as opções estatais não podem ser
promovidas com excesso, eis que deve se conter ao mínimo
indispensável para a salvaguarda dos interesses públicos que
o justificam. Deve-se atentar para o conhecido
postulado  odiosa sunt restringenda  (Übermamaßverbot). A
respeito do tema, menciono também a obra de Suzana de
Toledo Barros.  O princípio da proporcionalidade e o
controle de constitucionalidade das Leis restritivas de
direitos fundamentais. Brasília jurídica, 2ª ed., p. 69/82.

Transcrevo a análise de Canotilho e Vital
Moreira:

"O terceiro pressuposto material para a restrição legítima
de direitos, liberdades e garantias consiste naquilo que
genericamente se designa por  princípio da
proporcionalidade. Foi a LC 01/82 que deu expressa guarida
constitucional a tal princípio (art. 18-2, 2ª parte), embora já
antes, não obstante a ausência de texto expresso, ele fosse
considerado um princípio material inerente ao regime dos
direitos, liberdades e garantias.

O princípio da proporcionalidade (também chamado de
princípio da proibição de excesso) desdobra-se em três
subprincípios: (a) princípio da adequação (também
designado como princípio da idoneidade), isto é, as medidas
restritivas legalmente previstas devem revelar-se como meio
adequado para a prossecução dos fins visados pela lei
(salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente
protegidos); (b) princípio da exigibilidade (também chamado
de princípio de necessidade, ou da indispensabilidade), u
seja, as medidas restritivas previstas na Lei devem revelar-
se necessárias (tornaram-se exigíveis), porque os fins
visados pela Lei não podiam ser obtidos por outros meios
menos onerosos para os direitos, liberdades e garantias; (c)
princípio da proporcionalidade em sentido estrito, que
significa que os meios legais restritivos e os fins obtidos
devem situar-se numa justa medida, impedindo-se a adopção
de medidas legais restritivas desproporcionadas, excessivas,
em relação aos fins obtidos.

Em qualquer caso, há um limite absoluto para a restrição de
direitos, liberdades e garantias, que consiste no respeito ao
conteúdo essencial dos respectivos preceitos."(CANOTILHO,
J.J. Gomes; MOREIRA, Vital.  Constituição  da república
portuguesa anotada.  Volume 1: arts. 1º a 107. 1ª ed.
brasileira. 4ª edição portuguesa. ST: RT, Coimbra: Coimbra
Editora, p. 394-395).

Vale dizer: a restrição a direitos fundamentais
deve ser graduada pelo critério da indispensabilidade.
Somente pode ocorrer quando (e no limite em que) for
indispensável. Do contrário, o chamado 'núcleo essencial' dos
direitos fundamentais (Wesengehalt) restaria atingido, como
reconhecem expressamente o art. 18 da Constituição de
Portugal/1976 e implicitamente a nossa Lei Maior.



 

2.10. AUTOEXECUTORIEDADE
ADMINISTRATIVA: 

Note-se, ademais, que administrar é aplicar a lei
de ofício, como dizia  o jurista Cirne Lima. Assim, por óbvio,
o Poder Executivo não carece de prévia franquia estatal para
gerir a coisa pública, exceção feita aos casos pontuais em que
a jurisdição de primeira palavra é imposta pela Constituição
(por exemplo, prévia franquia judicial para a interceptação
telefônica e telemática, prévia autorização judicial para a
realização de busca e apreensão domiciliar, com as ressalvas
promovidas no art. 5, XI, CF etc). 

Ora, sabe-se que  "A presunção de veracidade
inverte o ônus da prova; é errado afirmar que a presunção de
legitimidade produz esse feito, uma vez que, quando se trata
de confronto entre o ato e a lei, não há matéria de fato a ser
produzida; nesse caso, o efeito é apenas o anterior, ou seja, o
juiz só apreciará a nulidade se arguida pela parte."  (PIETRO,
Maria S.  Direito administrativo.  18. ed. SP: Atlas, 2005, p.
192).

Com efeito, em regra, os atestados, certidões e
afirmações de servidores públicos possuem, em seu favor, a
presunção de autenticidade do que é declarado. Do
contrário, a atividade administrativa se tornaria
praticamente inviável (devendo-se juntar, a cada certidão,
um vídeo, uma fotografia acompanhada de duas
testemunhas etc.). Deve-se atentar para as importantes
ressalvas promovidas por Lúcia Vale Figueiredo, no que toca
à transposição desses vetores para o âmbito do processo
administrativo sancionador:

"Se os atos administrativos desde logo são imperativos e
podem ser exigíveis (i.e., tornam-se obrigatórios e
executáveis), há de militar em seu favor a presunção iuris
tantum de legalidade.

Todavia, como bem assinala Celso Antônio, a presunção se
inverte quando os atos forem contestados em juízo ou,
diríamos nós, também fora dele, quando contestados
administrativamente. Caberá à Administração provar a
estrita conformidade do ato à lei, porque ela
(Administração) é quem detém a comprovação de todos os
atos e fatos que culminaram com a emanação do
provimento administrativo contestado.

Determinada, p.ex., a demolição de imóvel por ameaça à
incolumidade pública, se houver contestação em juízo,
deverá a administração provar (por meio de estudos
técnicos ou pareceres, de profissionais competentes) que o
imóvel ameaçava ruir e que desse fato resultava a
periclitação da incolumidade pública.



De outra parte, se a regra de que a prova é de quem alega
não fosse invertida, teríamos, muitas vezes, a determinação
feita ao administrado de prova impossível, por exemplo, da
inocorrência da situação de fato. A prerrogativa de tal
importância - presunção de legalidade - deve
necessariamente corresponder, se houver confronto, a
inversão do onus probandi. Isso, é claro, em princípio.

Trazemos agora a contexto a aplicação de sanções. Muita
vez torna-se difícil - ou quase impossível - provar que o
sancionado não incorreu nos pressupostos da sanção (a
prova seria negativa). Caberá, destarte, à Administração
provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à
sanção, até mesmo porque, em face da atuação
sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5º do
texto constitucional.

Na verdade, quando os atos emanados forem decorrentes de
infrações administrativas ou disciplinares não há como não
se exigir da Administração a prova contundente da
existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado.
Para isso, a motivação do ato é de capital importância."
(FIGUEIREDO, Lúcia Valle.  Curso de direito
administrativo. 5. ed. SP: Malheiros, 2001, p. 171-172)

 

Reporto-me também à seguinte lição de Justen
Filho:

"A autoexecutoriedade indica a possibilidade de a
Administração Pública obter a satisfação de um direito ou
de dirimir um litígio de que participa sem a intervenção
imediata do Poder Judiciário, produzindo atos materiais
necessários a obter o bem da vida buscado. A auto-
executoriedade pode conduzir obviamente ao impedimento
da prática de certos atos pelos particulares. (...)

Não há vedação radical ao uso da força pela Administração
Pública, na medida em que tal seja a solução adequada para
a realização do Direito. Mas o uso da força deverá refletir
um devido processo legal, sendo acompanhado da
observância de todas as formalidades comprobatórias
necessárias e das garantias inerentes ao processo. Mais
ainda, não se admite o uso da força mediante mera
invocação de fórmulas genéricas determinadas, tais como
interesse público, bem comum, segurança, etc. Deve-se
identificar, de modo concreto, o bem jurídico tutelado e
expor o motivo pelo qual se reputa que a força deva ser
utilizada. É evidente que existem situações concretas
emergenciais em que o cumprimento destas formalidades é
impossível."    (JUSTEN FILHO, Marçal.  Curso de direito
administrativo. São Paulo: Saraivap. 207)

Enfim, desde que realmente se trate de uma
imposição/atuação abusiva, excessiva --- ou manifestamente
ineficiente e inadequada ---,  o Poder Judiciário deve
reconhecer a sua invalidade, com o fim de assegurar os
direitos fundamentais. 



 

2.11. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: 

A  educação  é direito fundamental, conforme se
infere do art. 6º da Constituição Federal. Encontra-se
garantida, pois, contra o retrocesso social, na forma do art.
26 do Pacto de San Jose de Costa Rica, sendo também versada
pelo art. 206 da Lei Maior. 

O ensino deve ser instrumento de emancipação
dos sujeitos, permitindo-lhes travar contato com o
repositório coletivo de conhecimento, transmitido por meio
da tradição, ao tempo em que também assegura aos
indivíduos a construção de novos saberes, a partir do
contexto em que se encontram. A formação deve contribuir,
desse modo, para a geração de uma comunidade de pessoas
livres, responsáveis, enganjadas na construção de úma
história em conjunto. 

Ora, o ENEM - exame nacional do ensino médio -
foi criado em 1998 com o escopo de permitir a avaliação dos
estudantes ao final do ciclo de educação básica. A partir de
2009, por seu turno, passou a ser empregado também como
mecanismo para seleção para matrícula em faculdades. Esse
critério restou consolidado, tempos depois, com o art. 1º,
parágrafo único, Decreto 7.824/2012. 

Ademais, o resultado obtido  pelo candidato  no
exame nacional também pode influenciar a tentativa de
obtenção de bolsas - PROUNI, conforme art. 3º da lei
11.096/2005, decorrente da conversão da MP 213/2004. 

Nos termos do art. 7 do decreto  9.432, de 29 de
junho de 2018:  "O Enem tem como objetivo aferir o domínio
das competências e das habilidades esperadas ao final da
educação básica. Parágrafo único. O Enem poderá ser
utilizado como mecanismo de acesso à educação superior e
aos programas governamentais de financiamento ou apoio ao
estudante do ensino superior."  Por seu turno, a lei n. 13.005,
de 25 de junho de 2014 preconizou a universalização
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, "fundamentado
em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino
médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam
comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover
sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para
subsidiar políticas públicas para a educação básica, de
avaliação certificadora, possibilitando aferição de
conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da
escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à
educação superior." 



Assim, o ENEM integra  a Política Nacional de
Avaliação e Exames da Educação Básica, em conjunto com o
Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb e o Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos - Encceja (Decreto 9.432, de 2018 - art. 4). Desde a sua
instituição, o mencionado exame revelou-se uma medida
inovadora, assegurando uniformização dos critérios de
avaliação, assegurando também uma articulação mais
profunda entre os ensino médio e a universidade.  Ao
contrário das avaliações tradicionais - fundadas em
capacidades menmônicas - o mencionado exame estimula o
desenvolvimento de habilidades e competências com as
quais os(as) alunos(as) possam assimilar informações e
utilizá-las em contextos adequados, servindo-se dos
conhecimentos adquiridos para tomar decisões autônomas e
socialmente relevantes. 

O ENEM converge, enfim, para a adoção de
métodos pedagógicos semelhantes aos desenvolvidos
por Maria Montessori e por Johann Pestalozzi, priorizando a
capacidade de concatenação de conceitos e solução de
problemas. Conquanto, como sói ocorrer com toda atividade
humana,  não esteja isento de defeitos, cuidou-se de um
significativo avanço na política pública educacional
brasileira e que deve ser preservado, notadamente quanto à
segurança jurídica na sua aplicação e na confiabilidade dos
seus resultados.  

Acrescento que o PROUNI é um programa federal,
regulado pela lei 11.096/2005 (conversão da MP 213/2004), e
que preconiza a instituição de bolsas de estudo para a
graduação, integrais ou de 25% e 50%. Segundo o art. 1º, §1º,
"A  bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não
portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar
mensal per capita  não exceda o valor de até 1 (um) salário-
mínimo e 1/2 (meio)."  Semelhante é o conteúdo do art. 2º da
referida lei 11.096, como transcrevo abaixo: 

Art. 2º A bolsa será destinada:

I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo
em escola da rede pública ou em instituições privadas na
condição de bolsista integral;

II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei;

III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de
licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à
formação do magistério da educação básica,
independentemente da renda a que se referem os §§ 1º e 2º
do art. 1º desta Lei.



Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo beneficiário,
observado o prazo máximo para a conclusão do curso de
graduação ou seqüencial de formação específica, dependerá
do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico,
estabelecidos em normas expedidas pelo Ministério da
Educação.

Art. 3º O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-
selecionado pelos resultados e pelo perfil socioeconômico do
Exame Nacional do Ensino Médio -  ENEM  ou outros
critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação, e,
na etapa final, selecionado pela instituição de ensino
superior, segundo seus próprios critérios, à qual competirá,
também, aferir as informações prestadas pelo candidato.

Parágrafo único. O beneficiário do Prouni responde
legalmente pela veracidade e autenticidade das informações
socioeconômicas por ele prestadas.

O  art. 2º,§4º do Decreto 5.493/2005, dispôs que
"O  Ministério da Educação disporá sobre os procedimentos
operacionais para a adesão ao PROUNI e seleção dos
bolsistas, especialmente quanto à definição de nota de corte e
aos métodos para preenchimento de vagas eventualmente
remanescentes, inclusive aquelas oriundas do percentual legal
destinado a políticas afirmativas de acesso de  portadores de
deficiência ou de autodeclarados negros e indígenas."

O sistema é detalhado nas  Portarias normativas
n. 18, de 11 de outubro de 2012, n. 21, de 05 de novembro de
2012, e 13, de 29 de maio de 2014, todas  do Ministério da
Educação - MEC. Esse último diploma normativo preconizou,
no seu art. 3º, que "Somente poderá se inscrever no processo
seletivo do Sisu o estudante que tenha participado do  Enem,
conforme disposto no § 1º do art. 2º desta Portaria, e que
atenda às condições estabelecidas no edital do Sisu." 

Logo, tais sistemas encontram-se intimamente
relacionados, sendo de fundamental relevo para a política
educacional brasileira. 

 

2.12. PANDEMIA - COVID-19: 

Inúmeras pragas e pandemias têm se sucedido ao
longo da sua história, a exemplo da Peste de Justiniano,
havida por volta de 541 D.C e que atingiu  do Egito até a
capital do Império Bizantino. Provocada pela peste bubônica,
a moléstia causou a morte de mais de 500 mil pessoas,
durando por várias décadas.

A Peste Negra  teve início no século XIV e matou
mais de 75 milhões de seres humanos. Pode-se mencionar
ainda a chamada Gripe Espanhola, responsável pelo



falecimento de 360 a 367  mil pessoas, como bem
equacionado por  J. N. Hays e por John Kelly, em obras
específicas sobre o tema - KELLY, John.  A grande
mortandade:  uma história íntima da Peste Negra, a
pandemia mais devastadora de todos os tempos. Tradução
por Caetano Galindo. São Paulo: Bertrand Brasil, 2011. HAYS,
J.N.  Epidemics and pandemics:  their impacts on human
history. Santa Barbara: ABC Clio. 2005. 

É notório que, no curso de dezembro de 2019, foi
noticiado o surgimento de um surto de contágio viral na
região de Wuhan, na província de Hubei, situada na
República Popular da China. A doença é caracterizada pelo
comprometimento da capacidade respiratória, sendo
causada pelo coronavírus da síndrome respiratória-2 (SARS-
CoV-2), também chamado de COVID-19. 

Em pouco tempo, o contágio se alastrou e ganhou
dimensão global, levando a OMS – Organização Mundial da
Saúde a declarar, em 30 de janeiro de 2020, que se tratava de
uma emergência de saúde pública de importância
internacional. Reconheceu-se, então, se cuidar de uma crise
de saúde mundial, capaz de minar as estruturas sobre as
quais se acentam as democracias liberais modernas.

Segundo o site da Organização Panamericana de
Saúde, foram confirmados no mundo 4.170.424 casos de
COVID-19 (81.577 novos em relação ao dia anterior) e 287.399
mortes (4.245 novas em relação ao dia anterior) até 13 de
maio de 2020. Atualmente, em solo nacional, segundo o
site  https://covid.saude.gov.br/ - mantido pelo Ministério da
Saúde -, há um total de 8.393.492 de pessoas infectadas, com
um total de 208.246 mortes! Os números são alarmantes, eis
que crescem de modo exponencial.  Isso bem evidencia o
grau de letalidade e de terror causados pela pandemia, capaz
de ceifar inúmeras vidas humanas, ensejando dor e
sofrimento!

Em parte, o surto do COVID-19 é causado pela
dificuldade de se identificar quem se encontra, de fato,
acometido pela moléstia e capaz de transmiti-la pelo contato,
saliva ou simples espirros. Afinal de contas, há muitos
portadores assintomáticos, não apresentando quadros
exteriores que denunciem estarem contaminados. Os
cientistas chineses chegaram a isolar o COVID-19,
evidenciando também cuidar-se de uma espécie de SARS, a
exemplo do contágio havido também a partir da China, no
curso de 2002.   Ao mesmo tempo, têm sido identificadas
novas cepas - isto é, novas variantes - do COVID, com grau
ainda maior de morticínio.  



E isso tem eclodido na adoção de políticas
públicas de enfrentamento da doença, na vida profilática,
enquanto a população aguarda aflita pela descoberta de
medidas curativas. Diante da elevada taxa de morbidade
apresentada no âmbito da população de maior idade e das
pessoas mais vulneráveis – por exemplo, asmáticos, pessoas
com câncer, pessoas com problemas cardíacos-, fez-se
necessária a adoção de medidas de isolamento social.

Tal como a Inglaterra, alguns governos chegaram
impor, ao início do surto, mecanismos de isolamento
vertical, de modo a segregar apenas o grupo de risco.
Contudo, pouco tempo depois se viram obrigados a esposar
medidas de isolamento efetivamente horizontal, atingindo a
totalidade da população, trabalhadores  classificados como
sendo essenciais. Em alguns países, adotou-se
o  lockdown,  com verdadeira política de quarenta e
isolamento total, acompanhada da ameaça de multas e
outras sanções para quem violasse tais comandos.

O isolamento social, aliado à detecção precoce da
doença, tem sido, portanto, a maior arma da China no
combate ao COVID, vírus de fácil contágio e de alta letalidade
para pessoas integrantes dos grupos de risco -- idosos,
imunodeficientes, asmáticos, diabéticos, fumantes,
portadores de doenças do coração e outras doenças
preexistentes --, especialmente pelos efeitos violentos que ele
produz no sistema respiratório. Nesse país, cidades inteiras
ficaram isoladas e houve interrupção total do transporte
público. A Itália, país com um dos maiores índices de
contaminação, classificado como uma “zona vermelha” pelo
alto risco de infecção com a nova cepa do Coronavírus,
também impôs a determinação de isolamento social e está
recrudescendo cada vez mais nesse comando, como forma
de conter novas transmissões. Serviços considerados não
essenciais, como lojas e bares, foram suspensos em todo o
país.

O fato é que esse contexto todo tem dado causa a
um conjunto de dilemas morais, jurídicos e econômicos,
ainda não resolvidos a contento. Afinal de contas, o Estado
está fundado no dever de conservação da vida (conservatio
vitæ),  devendo assegurar e aprimorar as condições de
existência das pessoas que o compõem. Em um contexto de
pandemia, porém, as conhecidas deficiências do sistema
econômico e dos aparelhos de tratamento da saúde são
exponenciadas. Por sinal, a recente e notória (art. 374, I, CPC)
crise sanitária do Amazonas, com pessoas morrendo por
asfixia, em hospitais lotados, não pode ser olvidada. Fez-se
necessário até mesmo que o Poder Judiciário determinasse a



transferência de pacientes, por conta de situação
aterrorizante relatada pelos doentes (processo 1000577-
61.2021.4.01.3200, Subseção Judiciária de Manaus/AM). 

Acrescento que a Rede Sustentabilidade
ingressou com a  ADI  6625, versando sobre a eficiência do
plano nacional de vacinação, o que evidencia os inúmeros
problemas correlatos à pandemia.  Convém atentar para a
análise de César Guimarães Pereira, quando enfatiza o
seguinte:

"A propagação da Covid-19 assumiu dimensão pública sem
precedentes modernos. Tal como em ocasiões anteriores,
como o surto de H1N1 em 2009, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou seu caráter de pandemia em 11 de
março de 2020.  Uma conjugação de circunstâncias
possivelmente relacionadas com a doença em si, a facilidade
tecnológica atual na disseminação de informações e as
características demográficas da população atingida
tornaram-na um fenômeno de gravidade inquestionável. A
percepção de insegurança em face do possível contágio e
suas consequências provocou reações intensas de governos
em todo o mundo. No Brasil, surgiram atos estatais de
várias naturezas e efeitos."   (PEREIRA, César Guimarães.
Pandemia de covid-19 e o equilíbrio econômico-financeiro
das concessões in JUSTEN FILHO, Marçal et at. Covid-19 e o
direito brasileiro. 2. ed. Curitiba: Justen e Talamini. Livro
digital. Kindle. 2020. posição 1292.)

Tem surgido, assim, um aparente trade-off entre a
adoção das medidas sanitárias, de um lado, e a manutenção
das rotinas econômicas, notadamente diante de um quadro
de deflação e de crescentes níveis de queda da produtividade
industrial. De todo modo, deve sempre prevalecer a defesa
da vida, enquanto vetor fundamental e razão de ser do
Estado.  

O ponto é que, como anotaram Luciano Martinez
e Cyntia Possidio, “O mundo vive um momento de alerta sem
precedentes com a disseminação, em progressão geométrica,
do Coronavírus. Essa não é a primeira pandemia que assola o
mundo, é certo, mas é, sem dúvida, a primeira a produzir
efeitos tão desastrosos, em razão do contexto de globalização
em que o mundo está inserido."  (MARTINEZ, Luciano;
POSSIDIO, Cyntia.  O trabalho nos tempos do
Coronavírus.  São Paulo: Saraiva Educação. Edição kindle.
2020. Posição 240). 

 

2.13. DIFÍCIL COORDENAÇÃO DE POSIÇÕES
JURÍDICAS: 



Bem sabia o filósofo Emanuel Kant que -
supondo-o produto da razão - o direito demandaria a
coordenação de arbítrios individuais, em prol da máxima
liberdade coletiva. No caso em exame, essa solução se revela
DIFÍCIL. 

Afinal de contas, há múltiplos vetores em conflito.
De um lado, convém ter em conta que muitas pessoas se
prepararam para o exame nacional do ensino médio.
Promoveram gastos, muitos já se deslocaram para locais de
aplicação da prova; outros estão aflitos buscando realizar o
exame o quanto antes. Acrescente-se que a postergação
indefinida do ENEM pode COMPROMETER OU ATRASAR
SIGNIFICATIVAMENTE o ingresso dos alunos nas faculdades,
com reflexos sobre a vida estudantil e também sobre o
próprio ingresso de receitas no âmbito do sistema
educacional, podendo atingir a logística das faculdades. 

Por outro lado, como bem registraram os autores,
na peça inicial, há RISCO PARA A SAÚDE PÚBLICA, na
medida em que a aplicação da prova enseja aglomeração de
pessoas, seja por força do deslocamento em conjunto, seja
mesmo pela permanência, por cerca de 05h30min em uma
sala fechada. 

Note-se que, por força da suspensão do ENEM no
Amazonas --- como menciono adiante ---, muitos alunos
registraram o medo e desânimo, por conta da incerteza que
isso causa.   “Estou bem assustada, minha vida psicológica
piorou por conta disso. A gente está vendo que tem falta de
oxigênio nos hospitais e que aqui não vão aplicar a prova, o
que me deixa mais aflita porque não sei quando vou entrar na
faculdade”, diz a estudante Karen Eduarda Prestes, 18 anos,
que mora em Barreirinha (AM). (...) “Está tudo muito incerto.
Às vezes eu penso em assistir a videoaulas, mas o meu ânimo
acabou”, diz a estudante, que pretende ser professora de
português. “Não tenho mais aquela vontade, mais pelo medo
de tentar alguma coisa. Eu e milhares de estudantes
estávamos esperando pela prova para dar continuidade aos
estudos em uma universidade. O que está acontecendo no
nosso estado abalou e tenho medo mesmo de tentar alguma
coisa." 

Em Parintins (AM), o estudante Matheus de
Freitas, 19 anos, também está aflito. “Eu me preparei, estou
preparado para fazer a prova. Estou calmo em relação à
prova, em relação às questões e a redação. Mas a pandemia
atrapalha muito. Os leitos dos hospitais estão cheios e a
situação é de calamidade”, diz. “Quando recebi a notícia do
adiamento, fiquei um pouco aliviado, pela situação em que se
encontra nosso estado”.  O maior medo de Freitas é se
contaminar no dia do exame e trazer a doença para dentro



de casa, para a família. “Não são só os alunos que vão sofrer
com a doença. A partir do momento que entram em contato
com alguém que tenha [covid-19], vão levar para as casas e,
mesmo mantendo divisão de materiais como copo, talher,
mesmo com limpeza, podem muito bem contaminar uma mãe,
um pai. Está difícil. Não dá para chegar e fazer a prova, por
medo e insegurança”, diz.
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-
01/estudantes-e-professores-do-amazonas-falam-sobre-
suspensao-do-enem). 

 

2.14. DECISÃO PROLATADA - JUSTIÇA FEDERAL
AM: 

Diante do triste estado do sistema de saúde no
Amazonas, há pouco a Justiça Federal - Subseção de Manaus
determinou a postergação da data do ENEM, nos termos que
transcrevo abaixo (autos n. 1000448-56.2021.4.01.3200): 

"(...) Oportuna a leitura de Caio Tácito sobre o tema: “A ação
jurisdicional sobre atos administrativos deve-se confinar,
porém, nos precisos limites do controle de legalidade. Não
pertence ao Poder Judiciária a apreciação da oportunidade
ou da conveniência. Não pode o juiz penetrar, nem de leve,
no terreno discricionário, substituindo a vontade do
administrador pela sua. A injustiça ou a inconveniência, a
inoportunidade ou o desacerto do ato administrativo são
territórios vedados à apreciação judicial. 

O exame do mérito pertence, por inteiro, à autoridade
administrativa e não pode ser alcançado pela revisão
jurisdicional. (...) A discrição administrativa opera,
interiormente, com plena liberdade de critérios; o controle
judiciário somente lhe patrulhará as fronteiras, evitando as
incursões ilegais e excessivas.” (In “Temas de Direito
Público, Estudos e Pareceres”, 1o. volume, p. 74 e 75). 

No tocante à saúde, o Texto Constitucional consigna ser
competência material comum da União, dos Estados e dos
Municípios cuidar da saúde, da mesma forma que estabelece
ser competência legiferante concorrente da União e do
Estados tratar de tal assunto, Na ADI nº 6341, eg. Supremo
Tribunal Federal consignou que “a emergência
internacional, reconhecida pela Organização Mundial da
Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de
discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos
do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais
não servem apenas para proteger a liberdade individual,
mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da
capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O
Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar
as razões governamentais e o direito de criticá-las.”



Como bem pontuado pelo Ministro Alexandre de Moraes, em
seu voto na ADI 6341 MC-REF / DF: “(...) sobre a questão do
Estado do Amazonas, que é diferente da de São Paulo, do
Rio, de Tocantins, que ontem apresentou a primeira vítima
de covid. Ou seja, há peculiaridades locais que precisam ser
analisadas. Por isso toda distribuição de competência na
Constituição brasileira, seja distribuição de competências
administrativas, seja a distribuição de competência
legislativa, a distribuição de competência no Federalismo
brasileiro foi baseada em um princípio: princípio da
predominância do  interesse. (...) Na previsão do art. 23,
saúde pública é matéria de competência comum de todos os
entes federativos; e não está só no art. 23. No art. 194, a
Constituição também assim estabelece. (...) Não é possível
que, ao mesmo tempo, a União queira ter monopólio da
condução administrativa da pandemia nos mais de 5 mil
Municípios. Isso é absolutamente irrazoável.” 

Destaques ausentes no original. A Constituição estabelece
nos arts. 196 e 197, e consagra a saúde como direito de
todos e dever do Estado. Prevê e estabelece, expressamente
nos incisos II e IX do art. 23, a existência de competência
administrativa comum e essa competência material comum,
dá-se no âmbito da predominância do interesse, justamente
por isso que o Exmo. Sr. Prefeito de Manaus decretou o
estado de situação de emergência (Decreto nº 5.001, de 4 de
janeiro de 2021) e o Exmo. Sr. Governador do Amazonas
decretou o estado de calamidade pública - Decreto nº 43.272,
de 6 de janeiro de 2021. 

Em cumprimento à ordem judicial exarada no Processo nº
0600056- 61.2021.8.04.0001 instaurado a partir de ação civil
pública proposta pelo Ministério Público do Amazonas, o Sr.
Governador do Estado editou Decreto n.° 43.269, de
04/01/2021, repristinando o Decreto n.° 43.234, de
23/12/2020, que proíbe, dentro outros, a realização de
eventos de formatura, independentemente da quantidade de
público; a realização de eventos promovidos pelo Governo
do Estado do Amazonas, de qualquer natureza. 

Posteriormente foi editado o Decreto n° 43.277, de
12/01/2021, que proíbe os serviços de transporte fluvial e
rodoviário intermunicipal de passageiros. A edição de tais
atos de predominância de interesse local está em sintonia
com o Texto Constitucional e com o comando exarado no
Acórdão da ADI 6341 do STF, segundo o qual, as medidas de
interesse regional e local, realizadas pelos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício das suas
competências constitucionais, adotaram ou venham a
adotar medidas restritivas, como a imposição de
distanciamento ou isolamento social, de suspensão de
atividades de ensino, restrições ao comércio, atividades
culturais, restrições à circulação de pessoas, entre outros
mecanismos reconhecidos como eficazes pela Organização
Mundial de Saúde, são atos legítimos e que devem ser
respeitados em seu sentido literal e teleológico por todos,
inclusive pelas entidades e órgãos federais, como o INEP, o
qual não pode, sob pena de praticar ato ilegal, violar atos
restritivos editados pelos governos locais e, muito menos
ainda violar decisão judicial, como a exarada pelo EXMO.



SR. JUIZ LEONEY FIGLIUOLO HARRAQUIAN, mantida pelo
EXMO. SR. DESEMBARGADOR DÉLCIO LUÍS SANTOS no
Processo nº 0600056- 61.2021.8.04.0001. 

Não é despiciendo destacar que a ordem exarada pelo
Tribunal de Justiça do Amazonas é dirigida ao Estado e à
pessoa física de Sua Excelência, o Governador, estando a ele
vedado praticar ou permitir que se pratique qualquer ato
que possa implicar em aglomeração de pessoas, razão pela
qual entendo está ele proibido de ceder ou autorizar o uso
de estrutura física da Administração estadual que possa ser
realizado o ENEM, sob pena de pagar multa imposta pelo
Tribunal local, sem prejuízo da prática de crime de
responsabilidade. Por outro lado, a edição do Decreto n°
43.277, de 12/01/2021, que proíbe os serviços de transporte
fluvial e rodoviário intermunicipal de passageiros evidencia
a todas as luzes a plausibilidade jurídica das argumentações
tecidas pelos autores desta ação popular, eis que realização
do ENEM, em período no qual aos estudantes está vedado o
transporte intermunicipal no território do Amazonas
implicará em uma avaliação incompleta no desempenho
escolar dos estudantes amazonenses, eis que muitos ficarão
impedidos de participar do evento, não só por questões
sanitárias, mas também por impossibilidade de
deslocamento entre as localidades e municípios do Estado. 

Destaco que, aparentemente, malfere o princípio da
moralidade administrativa se impor aos estudantes e
profissionais responsáveis pela aplicação do ENEM que se
submetam a potenciais riscos de contaminação pelo Covid-
19, numa situação na qual o Poder Público não dispõe de
estrutura hospitalar-sanitária para dar o socorro médico
devido àqueles que eventualmente necessitarem. 

O perigo da demora se evidencia em face da proximidade da
aplicação do exame, agendado para o próximo domingo
17.01.2021. 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a pretensão autoral e defiro a tutela de urgência para
determinar a suspensão da aplicação das provas do Exame
Nacional do Ensino Médio no Estado do Amazonas, devendo
tal suspensão perdurar até que se finalize o estado de
calamidade pública decretado pelo poder executivo estadual,
sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais), por dia
de descumprimento, até o limite de 30 (trinta) dias, valor
este a ser suportado pelo patrimônio pessoal da Autoridade
Administrativa máxima do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (...)"

Ao que consta, o Presidente do TRF1 deferiu
apenas em parte o pedido de suspensão de segurança,
formulado pela União Federal, mantendo o adiamento do
ENEM
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-
01/tribunal-mantem-adiamento-do-enem-no-amazonas), nos
seguintes termos: "Diante disso, defiro o postulado,
subsidiariamente, na petição inicial, para o fim de suspender,
em parte, a r. decisão impugnada, apenas “(...) no ponto em



que suspende a realização do certame até o término do estado
de calamidade pública decretado no Estado do Amazonas” (ID
92179047, Pág. 33, fl. 35 dos autos digitais - grifei), de modo a
viabilizar “(...) que o INEP envide esforços institucionais, em
conjunto com o Governo do Estado do Amazonas, para a
adoção de soluções administrativas alternativas para a
realização do ENEM nas datas previstas para a reaplicação,
em 23 e 24 de fevereiro de 2021” (ID 92179047, Pág. 31, fl. 33
dos autos digitais)." 

 

2.15. DECISÃO DO TRF3: 

Por outro lado, ao apreciar o agravo de
instrumento n. 5000259-50.2021.4.03.0000, o TRF3 manteve a
data de aplicação do ENEM, argumentando o seguinte: 

"(...) Não existem elementos da probabilidade do direito, que
condicionam a concessão de tutela de urgência em agravo
de instrumento (artigos 300, caput, 932, II, e 1.019, I, do
CPC).

Conforme fundamentação adotada por ocasião do agravo de
instrumento nº 5009376-02.2020.4.03.0000, as datas de
realização da prova do ENEM de 2020 após o primeiro
adiamento foram objeto de debate político e acadêmico,
mediante deliberação do Conselho Nacional de Educação, do
Conselho Nacional de Secretários de Educação e do Comitê
Operativo de Emergência do MEC, dos quais participam
membros do corpo docente e secretários estaduais e
municipais de educação. 

O corpo discente, inclusive, chegou a contribuir para a
deliberação, com a realização de enquete em que se
ofereciam alternativas para a aplicação do ENEM depois do
primeiro adiamento. A metade dos alunos optou pela prova
no início de 2021.

Portanto, a aplicação do exame não foi uma decisão isolada
e política do Ministério da Educação. Houve a participação
de setores diretamente interessados no ENEM, inclusive
Estados e Municípios, dando legitimidade e
representatividade para a nova data de realização. 

Com a nova designação, sucedeu todo um planejamento de
ordem pedagógica, logística, orçamentária e financeira do
Ministério da Educação. Além de toda a infraestrutura da
prova, os programas do governo que usam o ENEM como
referência estão ativos (SISU, PROUNI e FIES), adaptando-se
à sobreposição de calendários do ensino superior (2020 e
2021). O corpo discente também está alinhado, de certa
forma, à nova data designada, apesar das dificuldades de
aprendizagem e desenvolvimento ao longo do ano de 2020. 



Os dias do exame estão marcados há um tempo considerável
e obrigaram os alunos a um planejamento de estudos e de
superação de adversidades que não pode ser desfeito de
modo inusitado, com mais uma postergação do acesso ao
ensino superior. A suspensão do exame levará à
desestabilização da educação básica e do ensino superior,
em prejuízo das deliberações tomadas, do planejamento de
realização da prova, dos programas de governo, de cunho
assistencial e afirmativo (SISU, PROUNI, FIES e cotas sociais
e raciais), e da vontade de parte significativa do corpo
discente. 

Diferentemente das circunstâncias do primeiro adiamento, a
prova vem cercada de todas as medidas sanitárias, segundo
as recomendações das autoridades de saúde (uso de
máscara e álcool em gel, higienização das mesas e cadeiras,
ausência de coleta de biometria, ventilação natural das
salas, abertura dos portões com maior antecedência,
orientação sanitária dos colaboradores e emprego de fita
crepe para marcação de distanciamento). 

O Ministério da Educação adquiriu todos os itens
necessários para a redução de risco de contaminação pela
COVID-19 nas salas e imediações e prevê aos alunos deveres
sanitários condizentes, sob pena de cancelamento do exame.
Embora as infecções pelo novo coronavírus tenham se
intensificado, devido, sobretudo, às festas de fim de ano, a
observância das normas sanitárias minimiza o risco
durante a prova. Similarmente às eleições para prefeitos e
vereadores, o ENEM sintetiza um interesse público de difícil
postergação, que condiciona o acesso ao ensino superior
(Portaria nº 468/2017 do MEC), num país historicamente
marcado pelas dificuldades de educação. 

As eleições representam um evento de dimensão continental
e de aglomeração de pessoas e, não obstante, transcorreram
na normalidade, com o consentimento das autoridades
políticas e de saúde. Se forem seguidas as normas sanitárias,
o risco de contaminação pelo novo coronavírus se reduz. O
problema, como se verificou nas festas de fim de ano,
corresponde à falta de fiscalização, que, entretanto, nos
locais de realização da prova e imediações, tende a ser
neutralizada pelos protocolos previstos no ENEM.

Ademais, conforme reportagem publicada no site
g1.globo.com, o próprio INEP já cogita de novas datas para
os Municípios que, no exercício da autonomia federativa -
reconhecida pelo STF no combate aos efeitos da pandemia
da COVID-19 -, decidirem suspender o exame em função do
crescimento de mortes e infecções. Nota-se, assim,
disposição para o atendimento dos interesses de
municipalidades específicas, nas quais a superlotação dos
hospitais torna impraticável a mínima exposição. 

Quanto aos efeitos da pandemia para o aprendizagem dos
alunos do ensino médio no ano de 2020 (suspensão de
atividades pedagógicas presenciais), como já abordado por
ocasião do agravo de instrumento nº 5009376-
02.2020.4.03.0000, os próprios órgãos do Ministério da
Educação, de cujas decisões participam entidades



federativas e corpo docente, deliberaram pela realização do
exame em janeiro de 2021. O corpo discente, através de
número considerável, também consentiu. 

De qualquer forma, não se pode dizer que a educação básica
ficou totalmente à deriva. A Medida Provisória nº 934/2020,
convertida na Lei nº 14.040/2020, estabeleceu medidas
emergenciais para a oferta de ensino durante o período de
calamidade pública, suspendendo o mínimo de dias de
efetivo trabalho escolar, prevendo o uso de tecnologia de
informação e de comunicação para a carga horária mínima
de aulas e ressalvando a possibilidade de totalização do
conteúdo no próximo ano letivo (artigo 2º). O Ministério da
Educação disponibilizou aplicativos para educação a
distância e os Estados iniciaram o ensino virtual, tentando
minimizar as adversidades da paralisação de atividade
pedagógica presencial e colaborando, na medida do possível,
para o aprendizado exigido no ENEM. 

Trata-se do mínimo cabível em circunstâncias de pandemia
e necessário para a continuidade do ensino superior no país,
que condiciona a dignidade de jovens, a busca de trabalho e
diversos programas educacionais de governo, de cunho
assistencial e afirmativo – PROUNI, FIES e cotas sociais e
raciais. Ante o exposto, nos termos dos artigos 300, caput,
932, II, e 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação
de tutela recursal."   (agravo de instrumento n.  º 5000259-
50.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. Antônio Carlos Cedenho). 

Seguindo o quanto havia sido deliberado pelo
Juízo de 1. instância no eproc n. º 5006658-65.2020.4.03.6100 -
12,VF de São Paulo), o Tribunal reputou que o protocolo
sanitário adotado pelo INEP seria adequado para inibir os
riscos de contaminação pelo COVID-19. 

 

2.16. PROTOCOLOS SANITÁRIOS - ENEM/2021: 

Frente ao exposto, vê-se que a questão central
discutida nesse processo diz respeito à efetividade dos
protocolos sanitários adotados pelo INEP para proteção, não
apenas dos estudantes inscritos no exame, mas também dos
seus familiares, dado que cada candidato pode se tornar um
vetor do COVID-19. 

Anote-se, por exemplo, que - por meio do edital n.
55, de 28 de julho de 2020 -, o Instituto Anísio Teixeira
preconizou (item 11.3) que o acesso às salas de aplicação do
teste deve ser promovido com o uso de máscaras. D'outro
tanto, segundo o item 12.6., "Durante a identificação do
participante, será necessária a retirada da máscara de
proteção à Covid-19, sem tocar sua parte frontal, prosseguida
da higienização das mãos com álcool em gel próprio ou
fornecido pelo aplicador, antes de entrar na sala de provas." 



Nos termos do item 12.7, o candidato não poderá
permanecer na sala de teste sem o uso da máscara contra
COVID-19. Ademais, "Será coletado dado biométrico do
participante durante a realização das provas, respeitando os
protocolos de prevenção à Covid-19." (item 12.8), reservando-
se ao INEP a oportunidade de promover procedimentos
outros de identificação, conforme o caso. Já segundo o item
13.7.1., "O participante que comparecer ao local de aplicação
das provas sem documento válido e/ou sem a máscara de
proteção à Covid-19, deverá aguardar fora do local de
aplicação até que receba um dos documentos listados no item
12.2 ou 12.4 deste Edital e/ou a máscara de proteção à Covid-
19." 

Outrossim, "O descarte da máscara de proteção à
Covid-19, durante a aplicação do Exame, deve ser feito pelo
participante de forma segura nas lixeiras do local de provas."
(13.1.37.1).  O particulante deverá   "comparecer ao local de
provas utilizando máscara para proteção à Covid-19. A
máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do
participante, desde a sua entrada até sua saída do local de
provas. Será permitido que o participante leve máscara
reserva para troca durante a aplicação." (item 13.1.37). 

O item 17.5 determinou que o participante deve
informar eventual contaminação com
doenças  infectocontagiosas listadas no item 17.5.1 deverá
comunicar sua condição, por meio da Página do Participante,
até 1 (um) dia antes da aplicação do Exame para análise de
uma possível participação na reaplicação do Exame, em
formato impresso, em data a ser divulgada pelo Inep. Foram
indicadas como doenças infectocontagiosas para fins de
solicitação de reaplicação do Enem 2020 digital: Coqueluche,
Difteria, Doença Invasiva por Haemophilus Influenza,
Doença Meningocócica e outras meningites, Varíola,
Influenza humana A e B, Poliomielite por poliovírus
selvagem, Sarampo, Rubéola, Varicela e Covid-19.

As medidas também foram detalhadas no
movimento-5, p. 26. 

"Uso obrigatório de máscaras de proteção individual, com a
cobertura de boca e nariz, pelos colaboradores que atuarão
no exame (serão utilizadas 4 máscaras desde a chegada do
colaborador até a sua saída); 

- uso de máscaras por todos os participantes, exceto para
autistas e pessoas com deficiência (Lei 14.019, 2020,
explicação abaixo); 

- distanciamento social entre participantes e entre estes e os
colaboradores; 



- reorganização da quantidade de pessoas por sala, de
acordo com os padrões de distanciamento mínimo; 9
ausência da coleta de biometria;

- vistoria apenas visual de lanches e demais objetos
permitidos; 

- exigência de higienização das mãos com álcool em gel
durante vários momentos da aplicação; 9 higienização das
mesas e cadeiras de todas as salas em que ocorrerá a
aplicação, inclusive coordenação, sala extra e banheiros; 

- ventilação das salas de aplicação, que deve ser natural,
mantendo-se portas e janelas abertas; 9 os colaboradores
foram todos devidamente capacitados para preservação de
sua integridade física e dos participantes no que tange à
transmissão do vírus." 

Ainda segundo a União Federal, "os estudantes
legalmente dispensados do uso de máscara, nos termos da Lei
nº 14.019, de 2020 (pessoas com transtorno do espectro
autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais
ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer
o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme
declaração médica), serão plenamente atendidos, e as salas de
aplicação serão organizadas para 13 assegurar aos
participantes e à equipe de aplicação todas as condições
sanitárias necessárias para enfrentamento da pandemia. Os
participantes que necessitam de atendimento especializado
realizarão as provas em salas separadas dos demais
parcipantes." (evento-5, p. 26). 

No processo TC 017.160/2020-0, o INEP  prestou
informações ao TCU, sobre a necessidade de aquisição de
álcool em gel para a realização das provas do ENEM. (evento-
5, p. 115). Na ocasião,   a autarquia disse estar seguindo as
recomendações dos órgãos de saúde. Os procedimentos de
prevenção da COVID foram detalhados no ENCARTE C do
caderno de encargos, conforme se vê no movimento-5, p. 119
e ss., com descrição dos materiais a serem empregados para
profilaxia na aplicação da prova. 

O edital preconizou medidas de
DISTANCIAMENTO SOCIAL,  nas salas de aplicação da prova,
conforme se vê no movimento-5, p. 120. 

Com a cognição própria à presente fase do
processo, REGISTRO que, desde a eclosão da pandemia
COVID-19 tem havido um RISCO GRAVE para a saúde de
todos nós. E esse risco é agravado para as pessoas que se
encontrem em situação de vulnerabilidade física - pessoas
acamadas, asmáticos, diabéticos -, ou em situação de
vulnerabilidade social (pessoas que residam em casas
superlotadas, pessoas que não disponham de recursos para



comprar material de assepsia ou que se vejam obrigadas a
trabalharem em situações de incremento do risco de
contágio etc). Atos banais como o de tomar água usando um
copo alheio, ou mesmo manifestações de afeto que nos
constituem como humanos - como os de abraçar ou  de beijar
alguém - podem ser infelizmente causa de transmissão da
moléstia. E, pior, muitos podem carregar consigo o vírus sem
tomar consciência disso, acabando por transmiti-lo para
outras pessoas. 

Daí que, sem dúvida alguma, todo cuidado é
pouco! A comunidade política deve se organizar de modo a
inibir incrementos indevidos do risco de transmissão
do  vírus. É o que se dá com eventuais aglomerações em
festas, barzinhos, estádios de futebol etc. Claro que tais
equipamentos e ocasiões sociais são relevantes e a imposição
de medidas inibitórias não se dá sem custos, eis que gera
desemprego, falências e tudo quanto vem junto com isso.
Mas, de algum modo, é uma opção que a Comunidade
Política deve fazer, dado que a pandemia não será debelada
sem sacrifícios. Quem e como deve suportá-los são as
grandes questões. 

De todo modo, é fato que, a despeito da
pandemia, provas têm sido realizadas. Algumas faculdades
asseguraram a adoção de vestibulares online, a exemplo do
que fez a PUCPR, viabilizando que o candidato baixe um
aplicativo para realização segura da prova (Vestibular
Agendado Online). Essa pode ser uma alternativa adequada,
na hipótese de não se lograr êxito - Oxalá não ocorra! - de se
vencer esse surto de moléstia em um prazo curto. 

Acrescento que constatei a AUSÊNCIA, nos editais
acima mencionados, da previsão expressa do uso de
termômetros, para aferição da temperatura no ingresso na
sala. Há alusão à adoção de medidas de biometria; mas, ao
mesmo tempo, não há alusão manifesta de que a
temperatura dos candidatos será avaliada.  Questiona-se,
sabe-se bem, se o emprego de transdutores digitais   para a
aferição da contaminação por COVID-19 seria adequado,
dada a sua natural imprecisão. De todo modo, tem sido usado
o termômetro digital infravermelho sem contato, para
avaliação da região temporal (testa), recomendando
cuidados quanto o avaliado estiver com temperatura
superior a 37,8ºC. Em princípio, é recomendável o emprego
do termômetro, para avaliação da temperatura dos
estudantes, no momento de ingresso na sala de testes, de
modo a reduzir o risco de disseminação do vírus. Isso
evidentemente não impede que a transmissão se dê, diante
dos casos de pessoas contaminadas e assintomáticas, como já
aludi acima. 



Também registro que, em alguma medida,
deposita-se confiança na autodeclaração dos candidatos, a
fim de que - de modo responsável - quem se encontre
porventura doente, com sintomas de contágio, não acorra às
salas de aplicação do teste. Mas, sabe-se bem que isso não
pode ser assegurado pelo INEP e por ninguém, diante do
universo de aproximados cinco milhões de candidatos. 

Com as ressalvas acima, REPISO que se trata de
tema melindroso, na medida em que o ideal seria impor o
isolamento social um tanto mais rírigo, para todos, na
medida do possível e do necessário,  a fim de que o vírus
fosse derrotado.   Mas, essa é uma decisão que escapa à
alçada do presente Juízo. Trata-se aqui apenas de aferir se a
sistemática de aplicação do ENEM está em conformidade
com a legislação e se acarreta perigo para os estudantes e
para as demais pessoas. Como disse a União Federal, ao
deliberar sobre a validade de um ato administrativo, o Juízo
deve tomar em conta as consequências. No caso, isso envolve
tanto o risco de transmissão maior do contágio da COVID, de
um lado, quanto também o comprometimento de toda uma
política educacional que utiliza o resultado do ENEM como
critério de avaliação. 

Tudo equacionado,  REPUTO que se deve
privilegiar, na espécie, a política pública adotada pelo Poder
Executivo, na medida em que a referida prova envolveu
razoável preparação, surtindo consequências que impactam
a vida estudantil de milhões de alunos e de alunas.
Acrescento que - por mais  que aludidos protocolos sejam
bem empregados -, o risco de contágio poderá ser mitigado, a
exemplo do que ocorre com a ida ao mercado ou mesmo ao
posto de votação, como ocorreu na eleição
municipal passada. 

Quanto ao deslocamento para os locais de
execução da prova, a URBS noticiou o aumento do número
de ônibus para a data de amanhã
(https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/urbs-
reforca-linhas-de-onibus-de-curitiba-para-a-prova-do-enem-
deste-domingo/). Espera-se que medida semelhante seja
adotada nas demais cidades mais populosas do solo
paranaense. 

Como argumentou a União Federal, as faculdades
têm aplicado provas de vestitulares (UNESP, UNICAMP, USP,
dentre outras). Não se cuida de justificar uma eventual
mazela com outra. Trata-se apenas de enfatizar que,
contanto que cuidados sejam adotados - e tais cuidados estão
previstos nos editais em causa -, a prova pode ser bem
aplicada, com redução dos prejuízos dos estudantes. Em que

Ã



pese as ressalvas que registrei acima, NÃO VISLUMBRO
justificação suficiente para a interdição da prova do ENEM,
em solo paranaense, na data de 17 de janeiro corrente. 

 

2.17. PERIGO DE DANO: 

As datas do exame do ENEM foram divulgadas
em 28 de julho de 2020, segundo se infere do site do instituto
Anísio Teixeira. D'outro tanto, a pandemia infelizmente
persistiu ao longo de todo o ano passado. Importa dizer e
com todo o respeito aos autores,  a presente demanda
poderia ter sido deflagrada há mais tempo, de modo a se
assegurar contraditório e ampla defesa (art. 5, LIV e LV, CF e
parte final do art. 7, CPC). 

Isso teria assegurado, ademais, maior reflexão
judicial e maior amplitude dos elementos de convicção
juntados aos autos, viabilizando-se até mesmo eventual
determinação para retificação dos editais pertinentes, fosse o
caso. Diante da narrativa lançada na peça inicial, há, por
certo, perigo de dano, dado o caráter satisfativo da medida. 

Deixo, todavia, de antecipar a tutela, em face das
considerações tecidas nos tópicos anteriores,  venia
concessa à densa argumentação lançada na inicial. 

 

 

III - EM CONCLUSÃO 

3.1. RECONHEÇO, por ora, a competência do juízo
da 20. VF. desta Subseção Judiciária, nos termos da
fundamentação acima. 

3.2. REGISTRO, todavia, ser cogitável a conexão
da presente demanda com a ação civil pública de autos
n. 5006658- 65.2020.4.03.6100, distribuído perante a 12 Vara
Federal da Subseção de São Paulo ou com os processos de
autos 1000461-55.2021.4.01.3200 e 1000448-56.2021.4.01.3200,
Justiça Federal - Seção do Amazonas. 

3.3. Por ora, REPUTO não ser caso de
litispendência entre a presente demanda e a ação civil
pública de eproc 5006658- 65.2020.4.03.6100, sem prejuízo de
nova avaliação do tema, por parte do Juízo Natural do
processo, em face das premissas acima equacionadas. 



3.4. RECONHEÇO a legitimidade da formação de
litisconsórcio entre o Ministério Público do Estado do Paraná
e o Ministério Público do Trabalho, com atuação perante a
Justiça Federal, na forma do art. 5º, §5º, da lei 7.347/1985. 

3.5. RECONHEÇO, ademais, a pertinência
subjetiva das demais partes dessa demanda. RETIFIQUE-SE a
autuação deste eproc, de modo a veicular o nome de todos os
contendores. 

3.6. REVELA-SE cabível o controle jurisdicional de
atos administrativos, devendo-se evitar, todavia, a avaliação
fundada em critérios de mera oportunidade e conveniência,
salvo situações extravagantes (desvios de finalidade, atos
administrativos  manifestamente ineficazes ou inaptos etc).
Também é cabível o exame judicial a respeito da
proporcionalidade da afetação de direitos fundamentais pela
atividade da Administração Pública. 

3.7. No caso em exame, ESTÃO EM CAUSA vetores
relacionados ao direito fundamental à educação - destinado
à formação de sujeitos livres, autônomos e responsáveis -,
bem como o direito fundamental à saúde, sobremodo em um
contexto de grave pandemia, decorrente do COVID-19. Cuida-
se de um equacionamento difícil, devendo-se privilegiar a
tutela à saúde pública, com a adoção rigorosa e responsável
dos protocolos sanitários pertinentes, sem prejudicar
também o direito dos estudantes à realização do ENEM,
enquanto via de acesso a um conjunto de políticas
educacionais. 

3.8. Por conta das questões acima detalhadas e
com as ressalvas que também lancei na presente
deliberação, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela
deduzido no movimento-1. 

3.9. INTIMEM-SE as partes a respeito da presente
deliberação. ATRIBUA-SE urgência, na forma do art. 5º, §5º,
lei n. 11.419, de 2006, de modo a lhes viabilizar eventual
interposição de recurso. 

3.10. INTIME-SE também o Ministério Público
Federal a respeito desta decisão, na forma do art. 5º, §1º, da
lei n. 7.347, de 1985. 

3.11. Findo o período de plantão, RESTITUAM-SE
os autos à 20.VF. 
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