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NA WEB

Por causa do Enem, a virada de
2011 para 2012 não foi boa para
Michael Cerqueira de Oliveira.
O estudante de São Paulo, de 19
anos, recorreu à Justiça após
descobrir que tivera a redação
da prova anulada, o que frustra-
ria seu sonho de entrar na uni-
versidade. “Foi uma preocupa-
ção. Minha família toda rezava
para que desse certo”, conta.

Com a ajuda da escola onde
cursou o ensino médio, ele en-
trou com ação individual con-
tra o Inep. O órgão se antecipou
à decisão judicial e atendeu ao
pedido do jovem, mudando a
nota de zero para 880 (em mil)
– o primeiro caso conhecido de
alteração do resultado. Cerquei-
ra diz, porém, que até hoje não
sabe os motivos da anulação.

Para ele, seu caso foi impor-
tante para iniciar a jurisprudên-
cia sobre o assunto e promover
ajustes. “Depois disso houve
mudança de regras e aumento
do número de corretores”, afir-
ma. Apesar do imbróglio, ele
não precisou da nota do Enem:
ingressou no curso de Adminis-
tração Pública da Fundação Ge-
túlio Vargas, que adota vestibu-

lar próprio.
Já o estudante de Goiânia Jo-

sé Marcos Coelho Júnior, de 20
anos, não teve a mesma sorte.
Ele conseguiu liminar favorável
à revisão da prova corrigida. O
Inep, contudo, se negou a mu-
dar a nota após a reavaliação e
Coelho não conseguiu a vaga de-
sejada no curso de Medicina.

Inscrito no Enem pela quinta

vez, ele acredita que valem a pe-
na as tentativas judiciais e a mo-
bilização contra erros na prova.
“Ainda é preciso fazer com que
o Ministério da Educação seja
mais transparente”, aponta.

Episódios criminais. Além de
problemas no edital e critérios
de correção, o histórico de frau-
des do exame é um capítulo à

parte no Judiciário. Em agosto
deste ano, o professor Jahilton
Motta, do Colégio Christus, foi
condenado a 6 anos de reclusão
pelo vazamento de questões
em 2011. Já a denúncia contra
outros quatro acusados – duas
representantes do Inep, entre
eles – não foi aceita.

Em relação ao furto de provas
da gráfica em 2009, revelado pe-
lo Estado após tentativa de ven-
da do material à reportagem, a
Justiça condenou quatro dos
cinco acusados. / V.V.

‘É preciso que o MEC seja transparente’, diz estudante
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Fabio Molari da Cunha Bueno –
Dia 29, aos 33 anos. Filho de Môni-
ca e Ronaldo. Deixa os irmãos Rony,
Pedro e a cunhada Marina. Velório
será hoje, às 7 horas, no Funeral Ho-
me, na Rua São Carlos do Pinhal,
376, Bela Vista.
Maria da Graça Lopes – Dia 12,
aos 84 anos. Filho de Adelaide Ame-
lia Fidalgo e Antônio Augusto Lo-
pes. Deixa a filha Maria Cândida. O

enterro foi realizado no Cemitério
Quarta Parada.
Lucia Napolitano – Dia 12, aos
82 anos. Filho de Conceta de Ame-
lio e Alberto de Ambrósio. Deixa os
filhos Rubens, Luiz, Sonia e Suely. O
enterro foi realizado no Cemitério
Quarta Parada.
Zilda Ely Désio Silvério – Dia 28,
aos 80 anos. Era casada com Ary
Silvério. O enterro foi realizado no
Cemitério Gethsemani.
Neiri Bruno Chiachio – Dia 29,
aos 68 anos. Era casada com Amir
Antônio Khair. O corpo será trasla-
dado do Funeral Home, Hoje às 12
horas para a cerimônia cremação
no Crematório Vila Alpina.
Guiomar G. Rossi Nogueira Ga-
lão – Dia 29, aos 98 anos. Deixa os
filhos Maria Cecilia e Antônio Luis.
O enterro foi realizado no Cemitério
da Consolação.
João Fornereto – Dia 12, aos 91

anos. Filha de Maria Brajoli e Luiz
Fornereto. Deixa os filhos Cleide
Aparecida, João Roberto e familia-
res. O enterro foi realizado no Cemi-
tério Gethsemani.
Cândido Martins da Rosa – Dia
28, aos 90 anos. Deixa a filha San-
dra e familiares. O enterrado foi rea-
lizado no Cemitério e Crematório
Parque das Flores.
Heitor Ferriello – Dia 27, aos 90
anos. Filho de Catolina Estevam
Ferriello e Emilio Ferriello. Deixa o
Filho Estevam. O enterro foi realiza-
do no Cemitério São João Batista.
Guiomar Dolores Ordonhez
Branco – Dia 12, aos 86 anos. Fi-
lho de Thereza Dagragnani e Fran-
cisco Ordonhez. Deixa os filhos Rosi-
ris, Francisco José e familiares. O
enterro foi realizado no Cemitério Vi-
la Mariana.
Louise Hemmo – Dia 28, aos 85
anos. Filha de Salha Choueka e Moi-

se Choueka. Deixa as filhas Celine,
Claudine e Diana. O enterro foi reali-
zado no Crematório Israelita do Bu-
tantã.
Luiz dos Santos – Dia 12, aos 84
anos. Filho de Emília Nunes e José
Antônio dos Santos. Deixa a filha
Aparecido. O enterro foi realizado
no Cemitério Vila N. Cachoeirinha.
Szymen Lucki – Dia 28, aos 83
anos. Filho de Chaja Czerna e Wolf
Lucki. Deixa os filhos Breno, Jairo e
Raquel. O enterro foi realizado no
Crematório Israelita do Butantã.
Manoel Blecher – Dia 26, aos 80
anos. Filho de Rachel Blecher e
Isaac Blecher. Era casado com Bet-
ti Blecher. Deixa os Filhos Fernan-
da, Alessandra e Ricardo. O enterro
foi realizado no Crematório Israeli-
ta do Butantã.
Emir dos Reis Ribeiro – Dia 12,
aos 78 anos. Filho de Aurea dos
Reis Ribeiro e João Francisco Ribei-

ro. Deixa os filhos Denise, Daise, Ro-
gério, Simone, Cristina, Valdecir e
Devanise. O enterro foi realizado no
Cemitério Saudade.
João Baptista Cardoso – Dia 27,
aos 75 anos. Era casado com Vanny
Maria de Freitas Cardoso. Deixa a Fi-
lha Daniela. O enterro foi realizado
no Cemitério do Santíssimo.
Israel Mendes Guimarães –
Dia12, aos 72 anos. Filho de Ernesti-
na Mendes Guimarães e Tertuliano
Lopes Guimarães. Deixa os filhos
Doraci, Ektor, Israel e familiares. O
corpo foi trasladado para o Crema-
tório da Vila Alpina.
Aurelino da Silva – Dia 12, aos
68 anos. Filho de Francelina Maria
da Silva e Marcelino Joaquim da Sil-
va. Deixa os filhos Edemilson, Deva-
nir, Clemerson, Gleison e familia-
res. O enterro foi realizado no Cemi-
tério Vila Formosa.
Luiz Carlos Sperandio – Dia 28,

aos 61 anos. Deixa as filhas Giovan-
na e Giulia. O enterro foi realizado
no Crematório Horto da Paz.

MISSAS
Maria Helena da Silva Agosti –
Hoje, às 10 horas, na Igreja São Jo-
sé, na Rua Dinamarca, 32 (7º dia).
Najat Haddad Feres – Hoje, às
12h45, na Igreja Nossa Senhora do
Brasil, na Praça Ns. do Brasil, s/nº,
Jardim Paulista (7º dia).
Dr. Augusto da Rocha Azeve-
do – Hoje, às 11 horas, na Paróquia
do Perpétuo Socorro, na Rua Honó-
rio Líbero, 100 (7º dia).
Hovhanes Kebenlian – Hoje, às
19 horas, na Igreja Nossa Sra. Da
Consolação, na Rua Da Consola-
ção, 585, Consolação (7º dia).
Gustavo Vicenzotto – Dia 1, às
12 horas, na Paroquia São Pedro e
São Paulo, na Rua Circular do Bos-
que 131 (7º dia).

estadao.eschola.com/

Instrução. De acordo com o
IBGE, a taxa de analfabetismo
parou de cair e teve leve alta
pela primeira vez desde 2004.

Vestibular

Enem. Pela primeira vez, todas
as 59 universidades federais do
País vão usar o exame como
processo seletivo ou parte dele.

Desde 2009, Enem é alvo de mais de
seis processos por semana na Justiça

Queixas. Contra a edição deste ano, que tem mais de 7 milhões de inscritos e será aplicada no fim de outubro, já se acumulam 12
queixas judiciais; parte dos especialistas avalia que as sentenças têm sido mais rigorosas com a prova do que com os outros vestibulares

1ª vitória. Michael Cerqueira moveu uma ação contra o MEC para mudar a nota na redação
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Victor Vieira

Alvo de 1.567 processos na
Justiça desde 2009 – mais de
seis ações por semana – o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) viveu boa parte
de sua conturbada trajetória
nos tribunais. Somente con-
tra a edição deste ano, que se-
rá aplicada aos candidatos no
fim de outubro, já se acumu-
lam 12 queixas judiciais. En-
tre os motivos, a consulta ao
espelho de redação é um dos
mais recorrentes.

O acesso à correção dos tex-
tos do exame foi reivindicado
em 13 ações – originadas na De-
fensoria Pública da União
(DPU) e nas procuradorias do
Ministério Público Federal
(MPF) em cinco Estados e no
Distrito Federal. Até agosto, a
Advocacia-Geral da União
(AGU) conseguiu derrubar os
13 pedidos, sob argumento de

que exibir o espelho das reda-
ções era inviável e representa-
va prejuízo à administração pú-
blica e aos candidatos. Desde
2011 um Termo de Ajustamen-
to de Conduta entre MPF e
AGU garante aos candidatos
vistas da prova só para fins pe-
dagógicos.

Para os outros casos, que vão
desde problemas de edital até
falhas de aplicação, a AGU não
sabe informar se há mais sen-

tenças favoráveis ou contrá-
rias ao exame.

Guerra fria. Veterano nas bata-
lhas contra concursos e vestibu-
lares, o procurador Oscar Cos-
ta Filho, do MPF cearense, é
um dos principais responsá-
veis pela dor de cabeça judicial
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), órgão
do Ministério da Educação
(MEC) que cuida do Enem. Pa-
ra ele, que moveu ao menos 11
ações contra o Inep, o volume
de litígios é causado pela inefi-
ciência do governo federal. “Há
falhas graves e o exame é uma
caixa-preta.”

A pressão política sobre os
juízes, segundo Costa Filho, im-
pede mais decisões contrárias
ao exame. “O governo vai dire-
tamente aos presidentes dos
tribunais para que eles suspen-
dam liminares”, reclama. Em fe-
vereiro, a AGU pediu a saída do
procurador ao Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, mas
não houve afastamento.

O defensor público Ricardo
Salviano acredita que a enxurra-
da de ações ajudou nos aperfei-
çoamentos pedagógicos e logís-
ticos do exame. “Ao fiscalizar,
também discutimos soluções,
como melhorias na acessibili-
dade da prova a deficientes”, re-
lata ele, que pediu a anulação
das questões do Enem 2011,
que haviam vazado no Colégio
Christus, da rede privada de
Fortaleza. Para Salviano, o
Inep ainda deveria criar um ca-
nal mais direto para queixas e

dúvidas.
A preocupação de MPF e

DPU com o exame não se tra-
duz só nas ações civis públicas.
Entre 2009 e 2013, os dois ór-
gãos também vasculharam fra-
gilidades do Enem em 733 pro-
cedimentos administrativos in-
ternos – investigações e levan-
tamento de dados pedidos por
procuradores ou defensores an-
tes da abertura de processos.

Vestibular jovem. Na opinião
do professor de Educação da
PUC-Minas Carlos Jamil Cury,
a enorme escala do exame, que
neste ano já tem 7,1 milhões de
inscritos, explica a quantidade
de ações. A falta de tradição da
prova em relação a outros vesti-
bulares é outro motivo.

No Tribunal de Justiça de
São Paulo, constam pelo me-
nos 11 ações nos últimos cinco
anos contra a Fuvest, responsá-
vel pelo vestibular da Universi-
dade de São Paulo (USP), que
teve 172 mil inscritos em 2013.
Para parte dos especialistas, as
sentenças judiciais têm sido
mais rigorosas com o Enem do
que com os outros vestibula-
res, que geralmente não exi-
bem espelhos das redações e re-
sistem a revisões de nota.

De acordo com o diretor jurí-
dico da Associação Nacional
de Apoio e Proteção aos Con-
cursos, Leonardo de Carvalho,
é natural haver mais questiona-
mentos depois que o Enem se
transformou no vestibular de
algumas das melhores institui-

ções do País. “A tendência é de
mais ações, pois as pessoas se
veem motivadas a contestar no
Judiciário”, diz.

Em nota, o Inep declarou
que os advogados da União ga-
rantem segurança jurídica ao
exame e isonomia entre os can-
didatos. O Enem, segundo o
instituto, se firmou como “a ré-
gua republicana de acesso, de
forma inclusiva e qualificada”,
às seleções do ensino superior
público e privado.

Luiz Claudio Costa, PRESIDENTE DO INEP
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“Antes, três grandes vestibulares
definiam o currículo. Hoje, o
Enem define as matrizes de
habilidades das instituições.”

UNIVERSIDADES

A mãe Theresinha, a esposa Gisla 
e o filho André do Querido

agradecem as manifestações de 
carinho e convidam para a Missa 
de 7ª a ser celebrada dia 01/10, 
às 18:30h, na Igreja São Gabriel, 
à Av. São Gabriel nº 108, Jardim 

Paulista/SP.

PAULO ASTOLFO ARAUJO   

●  Desde 2009, ano em que se tornou um vestibular de maior 
escala, exame do Ministério da Educação já enfrentou 1.567 
processos na Justiça
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2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL DE AÇÕES TOTAL DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS

81

2

353 668 453 12

11 11 6 2

“Ainda há uma certa
desconfiança
sobre a solidez
metodológica e a
qualidade de correção do
Exame Nacional do
Ensino Médio”
Carlos Jamil Cury,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A20.




