
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  ___  VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DA BAHIA

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.14.000.001849/2017-14

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta

subscreve, com fundamento nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 5º, I,

“h”, V, “b”, e 6º, VII, “a” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/85,

vem propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em face do

INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTUDOS  E  PESQUISAS

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP,  autarquia federal criada

pela Lei nº 9.448/97, inscrita no CNPJ sob o nº 01.678.363/0001-43, com

sede no Setor das Indústrias Gráficas, Quadra 04, Lote 327, Edf. Villa Lobos,

Brasília/DF – CEP 70610-908, e-mail sic@inep.gov.br.

 pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.

I – DO OBJETO

Por meio da presente Ação Civil Pública, pretende o Ministério Público Federal

obter provimento no sentido de impor ao demandado a obrigação de fazer consistente na permissão

de que os inscritos no ENEM que tiveram negada a solicitação de isenção da taxa de inscrição, e, por

isso, pagaram a Guia de Recolhimento da União – GRU correspondente, apresentem recurso contra a

decisão do INEP e, caso seja provido, recebam o valor pago indevidamente.
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II – DA LEGITIMIDADE ATIVA

Dispõe o art.  127,  caput,  da Constituição Federal,  que o Ministério Público é

“instituição  permanente,  essencial  à  função jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

Ao  Parquet,  assim,  foi  destinada  a  tutela  dos  direitos  difusos,  coletivos  e

individuais homogêneos, como uma das funções essenciais à realização da justiça, um dos aspectos,

portanto, da sua atuação fiscalizadora, exercida mediante instrumentos diversos, dentre os quais se

destacam o inquérito civil e ação civil pública.

O Ministério Público é o fiscal institucional por excelência, que torna possível o

controle pelo Estado-Juiz das condutas susceptíveis de lesionar o erário ou que atentem contra os

princípios constitucionais da Administração.

Assiste,  por  conseguinte,  induvidosa  legitimidade  ad  causam e  interesse

processual  do Ministério Público ao postular  a  presente  actio,  de forma a  proteger  os interesses

coletivos, bem como garantir a ordem jurídica. 

III – DA COMPETÊNCIA

Registre-se que a competência da Justiça Federal para apreciar a demanda ora

proposta decorre de o Instituto Nacional  de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –

INEP, autarquia federal nos termos da Lei nº 9.448/1997, ser a ré no presente processo, o que, nos

termos do quanto disposto no art.  109, I,  da Constituição Federal,  atrai  a jurisdição federal para

processar e julgar a presente demanda.

Evidenciada  a  competência  da  Justiça  Federal  para  conhecer  da  presente

demanda, a competência territorial desta seção judiciária também é indiscutível, haja vista que se

trata  de ação que visa  reparar dano ocorrido em todo o território nacional,  que  deverá ser

proposta na Capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor  –

aplicável ao presente caso por força do art. 21, da Lei nº 7.347/1985.
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IV – DOS FATOS

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL teve  conhecimento,  a  partir  de

representação da Sra. Marine de Jesus Santos Araújo, que o  INEP teria negado a interposição de

recurso contra a decisão de indeferir o pedido de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do

Ensino Médio – ENEM, por já ter efetuado o pagamento, muito embora só o tenha realizado por

orientação da própria autarquia.

Afirma a representante que realizou, dentro do prazo definido em edital, o pedido

de isenção da taxa de inscrição do ENEM, por se enquadrar nos requisitos estabelecidos, mas que o

requerimento  foi,  sem qualquer  justificativa,  negado,  gerando  uma  GRU no  valor  de  R$  82,00

(oitenta e dois reais).

Irresignada, a representante entrou em contato com o INEP, tendo a instituição

lhe informado não ter os meios para saber as razões do indeferimento, e que para realizar o ENEM,

ela deveria pagar a taxa de inscrição, o que foi realizado no último dia do prazo, 24/05/2017.

No dia 25/05/2017, um dia após o encerramento do prazo para pagar a taxa

de inscrição, foi divulgado pelo INEP a informação de que os candidatos teriam até o dia 25/06/2017

para recorrer da decisão de indeferimento.

Em novo contato com o INEP, no entanto, foi informado que a representante

não poderia recorrer, porquanto já havia efetivado a respectiva taxa de pagamento.

 Diante dessas alegações, este Parquet determinou a expedição de ofício ao INEP,

para que se manifestasse sobre o tema, tendo o instituto se limitado a afirmar que a representante não

cumpria os requisitos estabelecidos no edital para ter direito à isenção da taxa de inscrição, e que, em

acordo  com  o  Ministério  Público  Federal,  foi  aberto  prazo  para  recurso  apenas  para  os

participantes que tiveram o pedido de isenção indeferido e não efetuaram o pagamento da

GRU, uma vez que o edital determinava não ser possível a devolução da taxa de inscrição.

Ocorre que,  ao se portar  de  tal  maneira,  o INEP agiu de forma contraditória,

prejudicando inúmeros candidatos que, embora tivessem direito à isenção do pagamento da taxa de

inscrição, por equívoco no preenchimento dos dados, ou outro motivo qualquer, tiveram o pedido de
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isenção  indeferido  e,  por  orientação  do  próprio  INEP,  pagaram a  referida  taxa,  sendo  por  isso

prejudicados posteriormente, haja vista o óbice imposto para a apresentação de recurso.

Assim, a conduta do INEP não se encontra em consonância com o direito, como

se passa a demonstrar a seguir.

V – DO DIREITO

Com efeito, da análise do procedimento administrativo ora acostado aos autos,

depreende-se que  o INEP, ao ser consultado sobre a conduta a ser adotada pelas pessoas que

tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição do ENEM indeferidas, forneceu informações

no sentido de que tais pessoas deveriam pagar a mencionada taxa, sob pena de não poderem

realizar o exame. Na oportunidade, nada foi dito sobre a possibilidade de interposição de recurso

contra a decisão, inexistindo, também, previsão edilícia nesse sentido.

Nada obstante, apenas  um dia após o encerramento do prazo de pagamento da

GRU, o INEP anunciou que aqueles que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido

poderiam recorrer da decisão, condicionando a possibilidade de apresentação de recurso, pasmem, ao

não pagamento da referida taxa, em razão da previsão no edital de que não haveria devolução dos

valores pagos para inscrição.

Ora, no momento em que o INEP orientou os candidatos a pagarem a taxa de

inscrição, foi gerada neles uma expectativa de que, caso aberta a possibilidade de interposição de

recurso, poderiam fazê-lo, reavendo os valores depositados, em exceção à regra edilícia.

Mas o instituto, contrariando sua própria orientação, abriu prazo recursal apenas

para aqueles que não efetuaram o pagamento, em prejuízo às pessoas que pautaram seus atos no

comportamento inicial do instituto.

Com  efeito,  é  sabido  que  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  veda  o

comportamento  contraditório que frustra legítima  expectativa de terceiro,  por  violar  a  confiança

depositada na outra parte.

Na lição de Anderson Schreiber, a tutela da confiança, e, consequentemente, a

vedação ao comportamento  contraditório,  têm como fundamento  normativo a  boa-fé objetiva,  se

tratando, portanto, de uma cláusula geral inserida no sistema, aplicável a todas as situações que se
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encontrem  no  âmbito  desta  cláusula,  e  não  apenas  nas  situações  indicadas  expressamente  na

legislação ou quando se verificar lacunas no sistema jurídico1.

Para  fins  de  apuração  sobre  a  legalidade  ou  não  de  uma  conduta,  deve-se

considerar não apenas a intenção do agente, mas também os efeitos da sua prática, ou seja, se aquele

direito foi exercido de acordo com os parâmetros médios esperados.

No  caso  específico  do  comportamento  contraditório,  será  ele  ilegal  em duas

hipóteses: se assim previsto em lei, ou se violador da confiança. Assim, pode-se concluir que o nemo

potest venire contra factum proprium  proíbe não o comportamento contraditório, mas sim aquele

violador da legítima expectativa de outrem.

Não por outra razão, a doutrina estabelece três requisitos para a sua aplicação: a

existência de um comportamento anterior, a criação de uma expectativa legítima em terceiro, e o

comportamento contraditório causador de dano a esse terceiro.

Muito embora seja típica do Direito Civil,  o  venire contra factum proprium  é

preceito que também deve ser observado pela Administração Pública, uma vez que está também ela

sujeita à observância da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da tutela da confiança, criando, a

todo momento, limitações a sua própria atuação, por meio da prática de condutas que devem ser

observadas e cumpridas no futuro.

Nos dizeres de Anderson Schreiber:

“O princípio da solidariedade social, protegido como objetivo da Constituição
da  República  brasileira  no  artigo  3ª  da  Constituição  de  1988,  impõe  a
consideração da posição alheia também na atuação provada. O  nemo potest
venire  contra  factum  propirum,  concebido  como  uma  vedação  ao
comportamento incoerente,  dirigida à  tutela  da confiança,  não é outra coisa
senão um instrumento de realização deste valor constitucional. Há, entre outras
palavras,  direta  vinculação  entre  a  solidariedade  social  e  o  princípio  da
proibição ao comportamento contraditório.

É  certo  que  também  a  boa-fé  objetiva  tem  fundamento  constitucional.
Justamente por isto se indicou como mais acertada a orientação segundo a qual
sua aplicação não se deve restringir a relações contratuais ou mesmo a
relações privadas, devendo se infiltrar por todos os ramos do direito (..)”.
(grifou-se).2

1 SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e
venire contra factum proprium. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 67-70.

2 Ibidem, p. 70.
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É  a  aplicação,  no  caso  concreto,  da  teoria  da  autolimitação  administrativa,

segundo  a  qual  a  Administração,  ao  praticar  determinado  atos,  limita  sua  própria  atuação  à

observância dos preceitos estabelecidos nestes atos, sendo-lhe vedada, em regra, a adoção de medidas

que contrariem o entendimento adotado anteriormente. 

Referida teoria deriva também dos princípios da moralidade administrativa, que

determina a “atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”, da isonomia e da

segurança jurídica. 

Sobre a aplicação do nemo postet venire contra facto proprium à Administração

Pública, confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA –
EMBARGOS  ACOLHIDOS  –  POLICIAL  FEDERAL  "SUB-JUDICE"  –
APOSTILAMENTO  –  ATENDIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO
DESPACHO  MINISTERIAL  Nº  312/2003  –  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  BOA-FÉ  -  "VENIRE  CONTRA  FACTUM
PROPRIUM" - SEGURANÇA CONCEDIDA. 

1. Constatado que o julgado embargado adotou premissa fática  equivocada,
configurado está o erro de fato a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

2. Os impetrantes, na qualidade de policiais federais "sub-judice", atenderam
todos  os  requisitos  do  Despacho  Ministerial  nº  312/2003,  fazendo  jus  ao
apostilamento.

3. A Administração Pública fere os Princípios da Razoabilidade e da Boa-fé
quando exije a desistência de todas as ações promovidas contra a União ao
mesmo tempo em que estabelece exigências não previstas expressamente no
Despacho Ministerial nº 312/2003, regulamentado pela Portaria nº 2.369/2003-
DGP/DPF para a concessão do apostilamento.

4. "Nemo potest venire contra factum proprium".

5. Embargos de declaração acolhidos para, reconhecendo o erro de premissa
fática, conceder a segurança para os fins especificados.

(STJ  -  EDcl  no  MS:  14649/DF  2009/0184092-2,  Terceira  Seção,  Relator:
Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 26/02/2014, S3 - TERCEIRA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

TRIBUTÁRIO  –  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL  –
PRODUTORA DE SEMENTES – ALÍQUOTA REDUZIDA – ART. 278 DO
RIR – ART. 30 DO DECRETO N. 81.877/78, QUE REGULAMENTA A LEI
N. 6.507/77.

1.  É fato incontroverso nos autos que a recorrida encontra-se registrada no
Ministério da Agricultura como "produtora de sementes." É o próprio art. 30
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do Decreto n. 81.877/78 que conceitua produtor de semente como "toda pessoa
física  ou  jurídica  devidamente  credenciada  pela  entidade  fiscalizadora,  de
acordo  com  as  normas  em  vigor".  Tendo  a  recorrida  obtido  o  registro
competente, não cabia à União indagar ou desclassificar essa situação jurídica
sem  o  procedimento  adequado,  a  fim  de  excetuá-la  da  alíquota  reduzida
descrita no art. 278 do RIR (Decreto n. 85.450/80).

2.  Ademais,  ao  assim pretender  fazer,  está  a  União  inserida  em patente
comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,
pois a ninguém é dado  venire contra factum proprium, tudo em razão da
caracterização do abuso de direito. Assim, diante da especificidade do caso,
sem  razão  a  recorrente  em  seu  especial,  pois  é  o  registro  no  órgão  de
fiscalização  competente,  diante  do  reconhecimento  da  própria  União  do
cumprimento  dos  requisitos  legais,  que  faz  com que  a  pessoa  jurídica  ora
recorrida seja qualificada como produtora de sementes.

3. Agravo regimental improvido

(STJ. AgRg no REsp 396489/PR, Segunda Turma, Relator: Ministro Humberto
Martins, Fonte: DJe 26/03/2008) (grifou-se).

Analisando  o  caso  dos  autos,  verifica-se  que  todos  os  requisitos  se  mostram

atendidos, senão vejamos.

O INEP,  no exercício de suas atribuições,  publicou edital  para a inscrição no

ENEM, em que inexistia previsão de recurso contra o indeferimento dos pedidos de isenção de taxa

de inscrição.

Com  base  nisso,  orientou  –  consoante  restou  demonstrado  no  Procedimento

Preparatório que acompanha a inicial – os candidatos que tiverem o pedido de isenção negado a

pagarem a taxa, sob pena de não poderem realizar o exame.

Logo após o encerramento do prazo para o pagamento, publicou informação de

que seria aberto o prazo recursal apenas para aqueles que não tinham efetuado o pagamento da

mencionada taxa, em violação frontal à orientação fornecida anteriormente, e consequentemente, à

expectativa daqueles que seguiram essa orientação.

Além da conduta inicial, da expectativa e do comportamento contraditório, o dano

também se revela patente, uma vez que as pessoas que teriam direito à isenção pela sua condição

social tiveram que realizar ingente sacrifício financeiro para quitar a taxa de inscrição.

Assim, tem-se que o INEP, ao orientar que os candidatos agissem de determinada

forma, punindo-os, posteriormente, pela sua conduta, atuou de forma contraditória – quebrando a

confiança anteriormente depositada – e, portanto, irregular, razão pela qual se mostra necessária a
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provocação do Poder Judiciário para determinar  ao instituto uma atuação pautada nos princípios

legais e constitucionais.

Por fim,  os fatos demonstram inequívoca  ofensa ao direito constitucional de

petição,  e,   mutatis mutandis, ao tirocínio esposado na súmula vinculante 21 do STF.

Nesse sentido, vejamos o teor do seguinte aresto, cujo sentido se aplica ao caso

sub examine, in verbis:

(...)  A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como

condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério

(e intransponível,  para consideráveis  parcelas da população) ao exercício  do

direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do

contraditório (CF, art. 5º, LV). A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e

direitos pode converter-se, na prática, em determinadas situações,  em supressão do

direito de recorrer, constituindo-se, assim, em nítida violação ao princípio da

proporcionalidade. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade

do art.  32 da MP 1699-41 - posteriormente convertida na Lei  70.235/72."  (STF,  ADI

1976,  Relator  Ministro  Joaquim  Barbosa,  Tribunal  Pleno,  28.3.2007,  DJ  de

18.5.2007) 

VI – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Dos fundamentos deduzidos, conclui-se pela necessidade de concessão liminar da

tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, nos termos

do art. 300, do Código de Processo Civil.

A  probabilidade  do  direito  alegado  está  consubstanciada  na  verificação  do

comportamento  contraditório alegado pelo INEP,  vedado pelo ordenamento  jurídico,  que causou

prejuízos  a  uma  enorme  quantidade  de  pessoas  em situação  de  vulnerabilidade  econômica,  em

violação ao seu direito à isenção de taxa previsto legalmente.

Por sua vez, também é patente o perigo de dano, uma vez que tais pessoas se

sacrificaram demasiadamente  para poder pagar a taxa em questão,  haja vista possuírem escassos

recursos para a própria subsistência.
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VII – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a) a concessão da tutela de urgência, para determinar que o INEP reabra o

prazo para a apresentação de recurso contra a decisão de indeferimento de

isenção da taxa de inscrição do ENEM para os candidatos que pagaram a

referida taxa no prazo estipulado, em cumprimento à orientação fornecida

pelo próprio INEP, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

para o caso de descumprimento comprovado;

b) a citação do réu para, querendo, responder aos termos da presente ação;

c) a procedência da ação para, ratificando os termos da liminar, determinar

ao INEP, em caráter definitivo, que: 

c.1) reabra  o  prazo  para  a  apresentação  de  recurso  contra  a  decisão  de

indeferimento de isenção da taxa de inscrição do ENEM para os candidatos

de  todo  o  território  nacional que  pagaram  a  referida  taxa  no  prazo

estipulado, em cumprimento à orientação fornecida pelo próprio INEP;

c.2) proceda à devolução dos valores pagos a título de taxa de inscrição para

aqueles que tiverem o recurso julgado procedente;

c.2) dê ampla publicidade à sentença e às datas de apresentação do recurso,

com publicação das  informações  no  site  do INEP e em jornais  de ampla

circulação;

d) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, promovendo,

desde já, a juntada do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.001849/2017-

14, a esta peça exordial, se manifestando, desde já,  pela  possibilidade de

realização de audiência de conciliação.

e) a condenação do réu nos ônus da sucumbência.

Atribui-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
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Salvador, 16 de outubro de 2017.

Leandro Bastos Nunes
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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