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Associação Escola sem Partido vem, respeitosamente, por seus

advogados, nos autos da Ação Civil Pública em epígrafe, interpor RECURSO DE

APELAÇÃO contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação, pelos

motivos expostos a seguir:

OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DA APELAÇÃO

01. Discute-se na presente ação civil pública sobre a validade das regras do

Enem de 2016 que determinavam (a) a atribuição de nota zero às redações que

desrespeitassem os "direitos humanos"; e (b) a avaliação das redações segundo esse

mesmo critério.

02. Na petição inicial, a ora apelante requereu a procedência da ação para o

fim de:

a) ser declarada, no item 14.9.4 e no item V do Anexo IV, do Edital no

10, de 14.04.2016, do INEP, a nulidade, respectivamente, das expressões

“bem como que desrespeite os direitos humanos, que será considerada

“’Anulada’”; e “respeitando os direitos humanos”;

b) ser o INEP condenado a:

i) abster-se de anular qualquer redação por suposto desrespeito aos

“direitos humanos”;
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ii) abster-se de avaliar as redações com base em tal critério;

iii) abster-se de adotar nas futuras edições do Enem o critério cuja

invalidade venha a ser declarada na presente ação;”

03. O MM. Juízo julgou procedente os pedidos identificados nas alíneas a, e

b, i e iii; e improcedente o pedido identificado na alínea b, ii (em negrito no item

anterior), como se lê na conclusão da decisão recorrida:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O

PEDIDO, extinguindo o feito com análise do mérito, com base no art.

487, I, do CPC, para:

I. Reconhecer a ilegalidade do Subitem 14.9.4 e do Item V do Anexo IV,

do Edital INEP no. 10, de 14/4/2016;

II. Determinar que o INEP se abstenha de anular as redações do ENEM

que supostamente desrespeitem os Direitos Humanos;

III. Determinar que o INEP deixe de, nos próximos editais do ENEM,

impor a nulidade para as redações que supostamente desrespeitem os

Direitos Humanos.

04. Assim, de acordo com a r. sentença, o INEP não pode atribuir nota zero a

nenhuma redação por suposto desrespeito aos "direitos humanos", mas os candidatos

podem vir a perder pontos em suas redações caso os corretores considerem ter havido

desrespeito aos "direitos humanos".

05. Cumpre notar, a propósito, que a partir de 2018 o INEP deixou de incluir

nos editais do Enem a regra que prescrevia a anulação das redações que desrespeitam os

"direitos humanos".

06. Ao dispor sobre as verbas de sucumbência, o MM. Juízo afastou o

pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 18 da Lei 7.347/85.

07. A apelante pede vênia para insistir na procedência total da ação, e na

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência.
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MOTIVOS DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

I - Dos fatos

08. Segundo restou decidido em primeira instância, os candidatos que se

submetem ao Enem podem vir a perder pontos em suas redações — e ser privados do

direito de ingressar numa universidade —, caso os corretores considerem ter havido

descumprimento da obrigação de "respeitar os direitos humanos", especificada na

Competência 5 do quadro de critérios avaliativos constante da Cartilha do Participante

de 2022 (doc. anexo), publicada pelo INEP:

09. Antes de mais nada, portanto, é preciso saber o que significa "respeitar

os direitos humanos" na redação do Enem.

10. O primeiro impulso do operador do Direito é considerar que a

Competência 5 exige do candidato a elaboração de uma proposta de intervenção para o

problema abordado que não esteja em desacordo com a legislação relativa aos Direitos

Humanos.

11. Essa interpretação, todavia, não pode ser aceita, por dois motivos.
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12. Primeiro, porque transformaria a redação do Enem numa prova de

conhecimento jurídico, a exemplo do que seria, num concurso para ingresso na

Magistratura, a elaboração de uma sentença, onde o candidato é obrigado a demonstrar

o seu conhecimento sobre a legislação e o Direito, solucionando o caso hipotético

submetido à sua análise mediante a aplicação da norma legal incidente na espécie.

Ocorre que a redação do Enem não é uma prova de conhecimento jurídico, mas um

texto dissertativo-argumentativo no qual o candidato deve expressar o seu ponto de

vista, a sua opinião sobre o problema apresentado pelos examinadores, como se lê na

Cartilha do Participante:

13. Assim, embora a redação não seja uma prova de conhecimento jurídico,

mas um texto de opinião, o candidato pode ser penalizado se expressar uma opinião que

esteja em desconformidade com o que seria — segundo a ingênua suposição do nosso

hipotético operador do Direito — a legislação relativa aos direitos humanos.

14. Ocorre — e este é o segundo motivo pelo qual a interpretação acima

apresentada não pode ser aceita — que não se trata no referido critério de avaliação da

legislação relativa aos Direitos Humanos. Com efeito, o INEP não exige, nem dos

candidatos, nem dos corretores, qualquer familiaridade com essa vasta e complexa

legislação. Ora, na falta de um referencial objetivo, que só poderia ser dado pelas
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normas legais que os definem, o que se compreende por “direitos humanos” no contexto

do Enem? O que é que os estudantes devem respeitar para não ser penalizados na prova

de redação? Que parâmetros devem ser adotados pelos corretores para avaliar as

propostas de intervenção apresentadas pelos candidatos?

15. Para responder a esses questionamentos o INEP foi obrigado a

reconhecer expressamente na referida Cartilha do Participante que os "direitos

humanos" do Enem não são os Direitos Humanos propriamente ditos — isto é, aqueles

previstos na Constituição Federal, nas leis e tratados internacionais com força de lei no

país —, e sim um recorte ideológico dessa legislação, um apanhado de preceitos

aparentemente óbvios (como a proibição de defender a tortura) e outros perigosamente

vagos (como a proibição de manifestar "qualquer forma de discurso de ódio"), que não

constam necessariamente de nenhum diploma legal. Segue a reprodução da já citada

Cartilha do Participante:

16. Eis o recorte ideológico: segundo o INEP, "determinadas ideias e ações
serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos"; outras, porém, apesar
de igualmente contrárias, em tese, aos Direitos Humanos propriamente ditos — tais
como a defesa do aborto, da eutanásia, da censura, da abolição do direito de
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propriedade, do esvaziamento do direito dos pais sobre a educação dos filhos, do
enfraquecimento da família perante o Estado, da relativização do direito à liberdade de
consciência e de crença —, nem sequer são mencionadas.

17. É simplesmente inacreditável — além de sinalizar de modo inequívoco o
viés ideológico da farsa dos "direitos humanos" no Enem — que pautas politicamente
controversas como “valorização das diferenças”, “democracia na educação”,
“transversalidade” e “sustentabilidade socioambiental” (bandeiras notoriamente
identificadas com o discurso dos partidos e organizações de esquerda) sejam
expressamente mencionadas na Cartilha do INEP a título de "direitos humanos", e o
direito à vida desde a concepção, o direito dos pais sobre a educação dos filhos, o
direito de propriedade, o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de
consciência e de crença — todos previstos em tratados internacionais sobre direitos
humanos — não o sejam nem sequer implicitamente.

18. Ora, se os "direitos humanos" do Enem não correspondem às normas da
legislação relativa aos Direitos Humanos, que outros “direitos humanos” além daqueles
expressamente referidos na Cartilha do Participante os candidatos devem respeitar para
não perder pontos preciosos em suas redações? Para saber a resposta a essa questão, os
candidatos devem aguardar a publicação da Cartilha do Participante do ano seguinte,
onde o INEP indicará quais propostas "foram consideradas" (sic) contrárias aos
"direitos humanos" no Enem do ano anterior. Tal como foi feito na Cartilha de 2022:
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19. Como se vê, é o INEP quem decide, até mesmo retroativamente,

dependendo do tema da redação, o que fere e o que não fere os “direitos humanos” do

Enem.

20. Ao fim e ao cabo, a mensagem transmitida pelo INEP e captada pelos

milhões de participantes do Enem é esta: respeitar os “direitos humanos” significa

respeitar o politicamente correto, que nada mais é do que um simulacro ideológico dos

Direitos Humanos propriamente ditos.

21. Vale reproduzir algumas "dicas" de professores e especialistas cujas

análises, baseadas nos documentos do INEP, orientam os participantes do Enem:

(...) Fique muito atento a estas últimas palavras: respeite os direitos
humanos. Pode não parecer, mas o que é e o que não é um direito
humano, bem como o respeito a esse(s) direito(s) pode, muitas vezes, ter
cunho subjetivo. Por via das dúvidas, não exponha opiniões muito
radicais e opte por ser politicamente correto.1

*  *  *
Um dos princípios mais relevantes dos que norteiam as questões do
ENEM é o que se convencionou chamar de politicamente correto.
Assim como nas redações o ENEM pede que os argumentos do
candidato no texto respeitem os direitos humanos e valores como
cidadania, liberdade, diversidade cultural e solidariedade, também nas
questões apresentadas isso ressalta. Assim, se você tiver dúvidas na hora
de responder a uma questão, procure a opção que mais se aproxima
desses princípios.2

*  *  *
(...) tudo que seja generoso, solidário e politicamente correto é de
acordo com os Direitos Humanos. (...) é muito importante para o
corretor que você tenha uma visão de mundo civilizada e que tenha,
principalmente, em mente que os Direitos Humanos são algo já inerentes
à nossa sociedade e que devem ser respeitados (ainda que você não

2 http://blog.enem.uol.com.br/2014/09/01/enem-politicamente-correto/#rmcl
1 http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/10/29/veja-como-se-sair-bem-na-redacao-do-enem.htm
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concorde com alguns direitos garantidos).3

*  *  *
Os temas das redações das últimas edições do Enem têm privilegiado
preocupações humanísticas, cobrando do candidato uma postura que
não fira os direitos humanos, por isso pense bem na hora de fazer a
redação, pois é sempre bom ser politicamente correto, às vezes sua
opinião pode ser preconceituosa ou racista e isso não lhe ajuda em
nada.4

*  *  *
Não se esqueça de que o Enem segue a linha do “politicamente
correto”, então caso a sua opinião desvie um pouco disto, é melhor
deixá-la de lado na redação;5

*  *  *
Na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o aluno que
desrespeitar os direitos humanos em seus argumentos e proposta de
intervenção terá seu texto zerado pelo corretor da prova. Fazer
comentários politicamente incorretos e desrespeitosos também pode
prejudicar o resultado final do exame.6

*  *  *
Portanto, mesmo que você tenha opiniões mais polêmicas, com um tom
intolerante, guarde-as para você e tente ser razoável na escrita da
redação, respeitando a diversidade.7

*  *  *
A redação é uma prova com grande peso no Enem. Por este motivo é
muito importante ir bem nela. O Enem quer que você construa uma boa
argumentação, com caráter ético e de defesa de direitos humanos. Tome
cuidado com idéias preconceituosas, radicalismo ou piadas

7 http://www.escreveronline.com.br/site/o-respeito-aos-direitos-humanos-na-redacao-do-enem

6

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2015/10/05/1131944/direitos-humanos-entenda-deve-feito-redacao-
enem.html

5 http://cursoseempregos.com/dicas-para-uma-boa-redacao-no-enem/
4 http://sitedoenem.com.br/enem/tema-da-redacao-enem-2014.html

3 http://www.enemsimples.info/2013/02/os-direitos-humanos-e-redacao-do-enem.html#ixzz3s4JbQnxU
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politicamente incorretas, (...).8

22. “Não exponha opiniões muito radicais”; “é muito importante para o

corretor que você tenha uma visão de mundo civilizada”; “às vezes sua opinião pode

ser preconceituosa ou racista e isso não lhe ajuda em nada”; “caso a sua opinião

desvie um pouco [do politicamente correto], é melhor deixá-la de lado”; “Fazer

comentários politicamente incorretos e desrespeitosos também pode prejudicar”;

“mesmo que você tenha opiniões mais polêmicas, com um tom intolerante, guarde-as

para você”; “Tome cuidado com ideias preconceituosas...” ‒ nisso consiste o respeito

aos “direitos humanos” na redação do Enem.

23. Cabe destacar, por outro lado, que as redações do Enem não se destinam

à publicação em veículos de comunicação de massa, mas serão lidas por, no máximo, 6

(seis) pessoas, como se vê da disciplina contida no item 13 do Edital 34, de 28/04/2022:

13.4 A redação será corrigida por dois corretores de forma

independente.

13.5 A nota final da redação do participante será atribuída da seguinte

forma:

13.5.1 caso não haja discrepância entre os dois corretores, a nota final

do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos

dois corretores;

13.5.2 caso haja discrepância entre os dois corretores, haverá recurso

de ofício (automático), e a redação será corrigida, de forma

independente, por um terceiro corretor;

13.5.2.1 (...)

13.5.2.2 sendo a nota total do terceiro corretor equidistante das notas

totais atribuídas pelos outros dois corretores e na impossibilidade de

aproximação da nota atribuída pelo terceiro corretor com um dos outros

dois, por não haver qualquer discrepância entre eles, a redação será

8 http://www.enem2014.org/redacao-enem-2014.html
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corrigida por uma banca composta por três corretores, que atribuirá a

nota final do participante, sendo descartadas as notas anteriores;

13.5.2.3 (...)

13.5.2.4 caso o terceiro corretor apresente discrepância com os outros

dois corretores, haverá novo recurso de ofício, e a redação será

corrigida por uma banca composta por três corretores que atribuirá a

nota final do participante, sendo descartadas as notas anteriores.

24. Ou seja: inicialmente, apenas dois corretores lerão a prova; se houver

discrepância de notas, um terceiro será convocado; se a discrepância persistir, a redação

será lida por uma banca de três corretores. Total de pessoas que poderão ler a prova: 6

corretores.

25. Resumindo a base fática da controvérsia, temos que:

● a redação do Enem é um texto de opinião, não uma prova de

conhecimento jurídico;

● no Enem, "respeitar os direitos humanos" significa não expressar

opiniões politicamente incorretas;

● se o candidato expressar uma opinião politicamente incorreta,

poderá perder até 200 pontos na prova de redação;

● cada redação será lida por, no máximo, 6 pessoas.

II - Do Direito

26. Supondo-se, para argumentar, que o INEP estivesse exigindo a

conformidade das opiniões dos candidatos com a legislação relativa aos Direitos

Humanos, essa exigência estaria, ela mesma, em desconformidade com a legislação

relativa aos Direitos Humanos, visto que as liberdades de pensamento e opinião, além

de garantidas pela Constituição Federal, estão previstas na Declaração Universal dos

Direitos Humanos (DUDH, arts. XVIII e XIX).
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27. Ora, condicionar o acesso de um candidato ao ensino superior a que ele

defenda ou não defenda determinado ponto de vista sobre o que quer que seja configura

uma forma acintosa de cerceamento àquelas liberdades, o que afronta a garantia prevista

no art. 5º, VIII, da Constituição:

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para

eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir

prestação alternativa, fixada em lei;

28. Graças a essa garantia constitucional, ninguém em nosso país pode ser

obrigado a professar ou não professar determinado credo religioso, político-ideológico

ou filosófico para usufruir de um direito; ninguém pode ser obrigado a calar o que

pensa ou a dizer o que não pensa para poder entrar numa universidade.

29. Assim, por exemplo, uma candidata feminista não poderia ser penalizada

em sua nota se defendesse a legalização do aborto como proposta de intervenção para o

problema da “violência contra a mulher", muito embora tal proposta esteja em

desacordo com o artigo 4º, 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que

garante o direito à vida desde a concepção.

30. Por outro lado, o art. 208, V, da Constituição9, estabelece, em sintonia

com o art. 5º, VIII, que o "acesso aos níveis mais elevados do ensino" será obtido

“segundo a capacidade de cada um”, e não segundo a crença religiosa ou a convicção

filosófica ou política de cada um.

31. O dever assumido pelo Estado brasileiro de promover os Direitos

Humanos não autoriza o Poder Público a impedir que indivíduos cujas convicções

religiosas, políticas ou filosóficas estejam em desacordo com legislação relativa aos

Direitos Humanos possam usufruir do direito de ingressar numa instituição de ensino

superior, segundo a sua capacidade.

9 “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um;”
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32. Por ser inviolável, como diz a Constituição, a liberdade individual de

consciência e de crença não permite que os Direitos Humanos ‒ nem mesmo os Direitos

Humanos propriamente ditos, isto é, aqueles reconhecidos por lei ou tratado

internacional com força de lei no território nacional ‒ sejam transformados em

“religião” do Estado laico, e os indivíduos obrigados a professá-la, contra suas próprias

convicções, para poder usufruir dos seus direitos. Os indivíduos podem ser punidos por

desobedecer a lei; não por dela discordarem.

33. Ao penalizar os candidatos por expressarem — em textos de opinião que

serão lidos por no máximo 6 pessoas — pontos de vista supostamente contrários aos

"direitos humanos", o INEP está violando Direitos Humanos concretos (dos candidatos,

obviamente) a pretexto de defender "direitos humanos" abstratos.

34. Na Cartilha do Participante de 2016 (doc. anexo), o INEP divulgou

alguns exemplos de abordagens que ensejaram a anulação de redações em edições

anteriores do certame por suposto desrespeito aos “direitos humanos”; e o primeiro

desses exemplos evidencia, para além da patente ilegalidade da regra questionada, o

aparente estado de alheamento e de perturbação mental dos responsáveis pelo Enem.

Lê-se na cartilha:

“As redações que feriram os DH no Enem 2014, cujo tema foi

Publicidade infantil em questão no Brasil, são as que apresentaram

propostas com a intenção de tolher a liberdade de expressão da mídia.”

35. Ou seja: a pretexto de promover uma cultura de respeito aos Direitos

Humanos, o Enem desrespeita, concreta e ostensivamente, a mesma liberdade que finge

defender. Sacrifica, no altar de uma abstrata liberdade de expressão, a concreta

liberdade de expressão de milhões de  estudantes brasileiros.

36. Mais do que uma simples ilegalidade, trata-se aqui de um claro sintoma

de esquizofrenia jurídica, motivo de vergonha para o governo e para a nação.

37. É certo, como assinalou a r. sentença, que o direito à livre manifestação

do pensamento não é absoluto. Desse entendimento, todavia, não se extrai que uma
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pessoa possa ser privada de direitos por expressar opiniões conflitantes com normas

abstratas, sem violar concretamente a lei ou desrespeitar o direito subjetivo de

ninguém. Pessoas devem ser punidas pelo que fazem, não pelo que pensam.

38. Digamos, novamente para efeito de raciocínio, que o INEP estivesse

exigindo a conformidade da opinião dos candidatos com a legislação relativa aos

Direitos Humanos, e não com o politicamente correto. Ainda assim, não se poderia

admitir que o direito à livre manifestação do pensamento de um indivíduo que está

disputando uma vaga na universidade fosse sacrificado em nome do respeito aos

Direitos Humanos abstratamente considerados.

39. A isto se soma o fato absolutamente relevante de que, no caso do Enem,

a redação será lida por no máximo 6 (seis) pessoas, e não publicada em meios de

comunicação de massa, o que afasta a hipótese de "discurso de ódio" ou incitação à

prática de crimes, e evidencia a completa inexistência de potencialidade para ferir,

concretamente, os Direitos Humanos de quem quer que seja, reforçando, por outro lado,

a convicção de que o INEP pretendeu instituir, sob o disfarce do “respeito aos direitos

humanos”, uma orwelliana polícia do pensamento.

40. Não existe, portanto, no caso do Enem, nenhuma razão jurídica que

justifique a relativização do direito à livre manifestação do pensamento.

41. Assim, o que se apresenta como avanço no sentido da consolidação de

uma cultura dos Direitos Humanos é, na verdade, uma afronta à liberdade de

pensamento e opinião de milhões de brasileiros, e, nesse sentido, uma patente violação

aos próprios Direitos Humanos.

42. O problema do Enem, todavia, é muito mais grave, já que nem mesmo se

trata no edital e na Cartilha do Participante do respeito à legislação brasileira relativa

aos Direitos Humanos, como já fartamente demonstrado.

43. Isto significa que a liberdade de pensamento e opinião dos candidatos

não está sendo sacrificada no altar dos Direitos Humanos, mas no altar do politicamente

correto. Sob o rótulo enganoso de “respeito aos direitos humanos”, o que Enem está
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impondo aos estudantes é a ditadura do politicamente correto. Diante da ameaça de ter

sua nota reduzida em até 20% na prova de redação ‒ a mais importante do Enem ‒, os

candidatos se veem forçados a abjurar dos seus valores, crenças e convicções, para não

perder a chance de ingressar numa universidade.

44. Poucos souberam expressar tão bem a repulsa devida a essa farsa como o

psicólogo e educador argentino Pablo Doberti, ao comentar uma entrevista da estudante

que obteve a nota máxima na redação do Enem por dois anos consecutivos10:

No Brasil, existe o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). E o

ENEM se transformou em um grande juiz dos resultados educativos

escolares. Por isso, o grande determinador dos modelos educativos.

Estamos diante de um problema.

Marina Rubini foi quem obteve a nota máxima do país durante dois anos

seguidos em "redação" no ENEM. Hoje, tem 20 anos, estuda Medicina

(era previsível) e trabalha, em paralelo, dando "dicas" aos alunos sobre

como obter boas notas na prova. Foi entrevistada pela VEJA

(29/10/2014, página 46).

À pergunta: "O que é que ninguém deve jamais escrever em uma

redação"?, ela responde ‒ aparentemente com segurança e comodidade

‒ o que segue:

"Frases ou palavras que possam ferir alguém. Em um tema como 'cotas

raciais' — assunto de maior importância no Brasil — sugiro que

ninguém diga que os que têm direito a vagas por condição racial 'se

aproveitam dessas vagas'. Outro segredo: manter sempre em mente a

questão dos direitos humanos, porque gera sensibilidade. Eu sou católica

e contra a legalização do aborto, mas, em uma redação, não escreveria

nunca o que a Bíblia diz. Diria que a lei define o marco...".

E ninguém se escandaliza.

10 http://www.brasilpost.com.br/pablo-doberti/uma-boa-redacao_b_6787768.html
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A garota está nos mostrando ‒ de uma maneira quase obscena, ainda

que involuntária e ingênua ‒ que no ENEM se ganha mentindo,

impostando, fazendo-se passar por outra pessoa, negando-nos em nossa

condição de sujeitos com identidade e opinião. E não acontece nada.

Dizem em nossa cara que o sistema escolar adora escutar o

politicamente correto e premia quem o propaga e que não lhe importa

nem um pouco supor que os alunos estão se autocensurando, limitando,

idiotizando, estereotipando e demais "andos" para nos satisfazer.

E no final creem nisso, claro. E dão aulas disso, e declaram aos quatros

ventos em um meio de comunicação de massa. É indignante. É

denegridor.

Estamos validando coletivamente um modelo perverso e idiota que está

nos devorando. Já me aconteceu outras vezes, em outros contatos, e aqui

volto a confirmar: até os próprios alunos, alienados sobre o que os está

matando, tornam-se vis defensores do modelo que os destrói.

Apaixonam-se pelos seus algozes, outra vez. E até divulgam e

engrandecem o feito. Estamos diante de um problema silenciado há

muito tempo.

45. Note-se que, mesmo tendo a seu lado a regra da Convenção Americana

sobre Direitos Humanos que garante o direito à vida desde a concepção, a católica

Marina Rubini, recordista de pontos na redação do Enem, não se atreveria a expressar

sua opinião pessoal sobre a legalização do aborto. E por quê? Porque ela sabe, como até

as pedras sabem, que o "respeito aos direitos humanos" no Enem é uma grande farsa;

que o que importa é não expressar qualquer opinião que possa parecer politicamente

incorreta.

46. A ameaça que pende sobre a cabeça de cada um dos milhões de

participantes do Enem não é a de perder pontos preciosos por expressar uma opinião

eventualmente contrária aos Direitos Humanos propriamente ditos ‒ o que já seria

inadmissível, como se demonstrou, à luz dos arts. 5º, IV, VI e VIII, 206, III, e 208, V, da
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Constituição Federal ‒, mas a de ser punido, e privado do direito de ingressar numa

universidade "segundo a sua capacidade", por expressar uma opinião que venha a ser

tida pelos corretores da sua prova como “radical” ou “incivilizada” ou “preconceituosa”

ou “racista” ou “desrespeitosa” ou “polêmica” ou “intolerante” ou... “politicamente

incorreta”, como dizem os gurus do Enem.

47. Ao outorgar esse poder sem parâmetro, esse cheque em branco assinado

para ser preenchido segundo a subjetividade e a visão de mundo de cada corretor, o

INEP desrespeita, também, o princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput)

‒ aplicável na espécie, uma vez que o trabalho de correção das provas é atividade

exercida no âmbito da administração pública ‒ e o da neutralidade política, ideológica e

religiosa do Estado, na medida em que confere a indivíduos investidos de função

pública o poder de atuar à margem da lei, segundo suas próprias concepções e

preferências ideológicas, políticas e morais.

48. Por mais bem escrita e, até mesmo, em conformidade com a legislação

relativa aos Direitos Humanos, a redação pode ser penalizada em até 200 pontos se o

candidato expressar uma opinião que os corretores considerem politicamente incorreta.

49. No reino do casuísmo, da improvisação e do arbítrio, a única garantia

oferecida aos participantes do Enem é a promessa de que sua redação será avaliada por

dois corretores, de forma independente, ou três, em caso de discrepância de notas (item

14.8 do edital), ou por uma banca de três corretores. O que significa somente que a pena

pelo delito de opinião será aplicada por uma junta, em vez de por um juiz singular.

50. No Enem de 2015 quase 6 milhões de estudantes tiveram de escrever

uma redação sobre o tema “A persistência da violência contra a mulher na sociedade

brasileira”; e é de supor-se que muitos candidatos tenham ficado temerosos de expressar

seu pensamento a respeito. E com razão. Basta imaginar o possível desfecho das

seguintes situações:

A) candidata feminista sustenta, em sua redação, que a proibição do

aborto seria uma forma de violência contra as mulheres; e apresenta

como proposta de intervenção a completa descriminalização dessa
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prática;

B) candidato conservador relativiza o problema da violência contra as

mulheres; identifica, entre suas causas, o comportamento eventualmente

inadequado das próprias mulheres; e propõe como solução a mudança

desse comportamento.

51. Como teriam sido corrigidas essas redações? Se o Enem exigisse o

respeito à legislação relativa aos Direitos Humanos, a redação da candidata feminista

deveria ter sido anulada (conforme o edital da época), pois a Convenção Americana

sobre Direitos Humanos estabelece que o direito à vida deve ser protegido pela lei

“desde o momento da concepção" (art. 4º, 1). Mas como a regra do artigo 4º, 1, da

Convenção Americana sobre Direitos Humanos não consta do recorte ideológico dos

Direitos Humanos que corresponde ao politicamente correto, não só esse resultado não

teria ocorrido, como quem provavelmente teria tido sua prova anulada, por haver

apresentado uma visão “radical”, “incivilizada”, “preconceituosa”, "sexista",

"misógina", "machista", “desrespeitosa”, “polêmica”, “intolerante” e “politicamente

incorreta”, seria o candidato conservador, embora sua proposta de intervenção não

desrespeite a legislação relativa aos Direitos Humanos.

52. Ora, de acordo com o art. 5º, VIII, da Constituição, nenhum dos

candidatos poderia ser punido ou beneficiado por possuir ou expressar sua

opinião. Insista-se: ninguém pode ser obrigado a calar o que pensa ou a dizer o que não

pensa para poder entrar numa universidade. O exemplo demonstra, em todo caso, que,

além de ferir a liberdade de consciência e de crença dos candidatos, a exigência do

INEP, na prática, transforma a prova de redação do Enem num imenso filtro ideológico

de acesso ao ensino superior.

53. Que não se julgue, porém, que o fim último dessa imensa farsa seja

obrigar os participantes do Enem a calar o que pensam e dizer o que não pensam em

suas redações. O principal objetivo é constranger as escolas e os professores que atuam

na educação básica a doutrinar os estudantes segundo a bitola do politicamente correto;

forçá-las a abraçar e promover, não os Direitos Humanos propriamente ditos, mas o seu
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simulacro ideológico.

54. Com outras palavras: o principal objetivo não é induzir os candidatos à

autocensura, mas condicioná-los a pensar, a julgar e a agir segundo os padrões do

politicamente correto, impingindo a toda a sociedade, por meio sistema educacional,

uma visão distorcida, midiática, ideológica e politicamente enviesada dos Direitos

Humanos.

55. Cumpre ressaltar, finalmente, a contradição da r. sentença recorrida, ao

dispor que o INEP não pode atribuir nota zero a nenhuma redação por suposto

desrespeito aos "direitos humanos", mas pode tirar pontos das redações caso os

corretores considerem ter havido desrespeito aos "direitos humanos". Ora, ou o critério

é válido, ou não é. Hoje, a pena para o suposto desrespeito ao politicamente correto é de

200 pontos; mas nada impede que amanhã seja de 400 ou 600. Qual o limite?

III - Do condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios

56. No que tange aos honorários advocatícios, a apelante requer a reforma da

r. sentença a fim de que prevaleça a orientação adotada pelo STJ no julgamento do

REsp 1.986.814 - PR, em cuja ementa se lê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI

7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA

SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da

simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada,

pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a

condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil

pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte

autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei no 7.345/1985
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(EAREsp 962.250/SP).

4. Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas

propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário,

barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei

7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a

sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque

ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do

Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de

moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais,

de idosos, ambientais, entre outras).

5. Recurso especial conhecido e provido.

57. Tal como a entidade referida no precedente, a apelante é associação

privada, sem fins lucrativos, voltada à defesa do interesse público e dos direitos dos

usuários dos serviços prestados pelas escolas e universidades. Impõe-se, portanto, a

condenação do INEP ao pagamento dos honorários de sucumbência, a serem fixados

mediante apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo

Civil.

CONCLUSÃO

58. Ante o exposto, requer a Associação Escola sem Partido o provimento da

apelação, reformando-se a r. sentença para o fim de ser julgada inteiramente procedente

a ação civil pública e condenada a parte contrária ao pagamento dos honorários

advocatícios, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Brasília, 3 de março de 2023

Miguel Nagib

OAB/DF 17.610

Rômulo M. Nagib

OAB/DF 19.015
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