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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
EQUIPE NACIONAL ESPECIALIZADA EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO 

EQUIPE DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA - PRF 1, PRF3 E PRF5   
  

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 3ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SJAM 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NÚMERO: 1000448-56.2021.4.01.3200 
REQUERENTE(S): GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS E OUTROS 
REQUERIDO(S): INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA - INEP 

  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO

TEIXEIRA - INEP, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da
União infra assinado(a), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar 

  
CONTESTAÇÃO 

  
Trata-se de ação popular por meio da qual pretendem os autores ao adiamento da

realização das provas do ENEM do Exame Nacional do Ensino Médio, ao argumento de que estas
poderão vir a contribuir para um verdadeiro colapso no sistema público e privado de saúde no Estado do
Amazonas, tendo em vista o grande espaço do desconhecido na Pandemia do COVID-19, assim como,
aliado ao fato de que as redes hospitalares Amazonenses não possuem mais leitos disponíveis. 

Requerem, em sede de antecipação de tutela a concessão de medida liminar, inaudita
altera parte, para ordenar à autoridade coatora que suspenda a realização das provas do Exame Nacional
do Ensino Médio no Estado do Amazonas, até que se finalize o estado de calamidade pública decretado
pelo Governo do Estado do Amazonas. 

A liminar foi deferida nos seguintes termos: 
  

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). 
  

Porém, tal decisão foi suspensa pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 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 - 
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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). 

  
Conforme se demonstra a seguir não assiste razão aos autores 
  

MÉRITO 
  
O Exame Nacional do Ensino Médio- Enem tem o objetivo de avaliar o desempenho do

estudante ao fim da escolaridade básica. Seus resultados, além orientarem a efetivação de políticas
pública voltadas à melhoria da qualidade da educação, podem ser utilizados para acesso ao ensino
superior, para a participação em diversos programas governamentais, a exemplo do Sistema de Seleção
Unificada- Sisu, Programa Nacional Universidade para Todos- Prouni e Fundo Nacional de Financiamento
Estudantil- Fies. 

  
Trata-se de política pública executada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio

Teixeira - INEP. 
  
O Enem é um exame que possui uma dimensão gigantesca: em sua última edição foi

aplicado para aproximadamente cinco milhões de participantes, em 1.727 (mil setecentos e vinte sete)
Municípios da Federação. 

  
Dada a dimensão do Enem, a aplicação do exame requer um planejamento detalhado por

parte da Administração e a prática de uma série de atos que se inserem dentro de um procedimento
extremante complexo, que se inicia muito antes da aplicação do exame e finaliza com a divulgação do
resultado, em janeiro do ano seguinte à edição do exame. A propósito, transcreva-se trecho da
manifestação da Diretoria de Gestão e Planejamento, por meio da Nota Técnica nº 44/2020 (doc.04): 

  
“DA COMPLEXIDADE PARA A EXECUÇÃO DO ENEM 
1. A execução de projetos complexos, como é o caso do Enem, requer a aplicação
de ferramentas de gestão que possam garantir a sua conclusão com êxito. Nesse
sentido, é importante compreender o conceito de Caminho Crítico do projeto. De
acordo com o Project Managment Institute, PMBOK® 5ª edição, página 176, “O
caminho crítico é a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de
um projeto, que determina a menor duração possível de um projeto.” 
2. Esse método identifica a sequência de atividades na qual, caso uma delas atrase,
todo o projeto estará atrasado, em outras palavras, a sequência de atividades para
execução das fases de pré-aplicação, aplicação e pós-aplicação para
operacionalização do Enem não possui folga nos prazos de execução, ou seja, não
pode atrasar de maneira alguma, sob risco de que todo processo de
operacionalização seja comprometido. 
3. A partir da relação das tarefas e do tempo de duração de cada uma, o primeiro
passo para encontrar o Caminho Crítico é calcular as datas tanto de início quanto de
término mais cedo, para isso, deve-se seguir a sequência lógica das atividades para
operacionalização do Enem, considerando a dependência entre elas, conforme
representado no Mapa de Caminho Crítico (SEI Nº 0499297) e no Mapa do Enem
(SEI Nº 0499307). 4. Uma das etapas de grande complexidade desse processo, se
não a mais complexa delas, é o ajuste das bases de dados transacionadas entre os
diferentes órgãos e entes privados envolvidos na operação logística do Exame. O
atual modelo praticado pelo Instituto envolve a contratação de parceiros de domínio
privado para execução de etapas do processo de aplicação de um Exame ou
Avaliação, e ainda a celebração de parcerias com entes de domínio público, como já
mencionado anteriormente. Cada um desses parceiros possui os seus sistemas de
dados estruturados de uma forma que melhor lhe atenda, fazer estas diferentes
estruturas de bancos de dados convergirem entre si não é uma tarefa fácil. 
5. Optou-se por trafegar os dados entre os diferentes atores da operação no formato
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"texto", pois, sendo este bastante elementar, pode ser apropriado por qualquer
estrutura mantida pela instrução partícipe do processo para o bom andamento das
atividades para execução do Enem e, dos demais Exames e Avaliações do Instituto. 
6. Embora o padrão texto seja bastante elementar, o envio de uma massa de dados
neste formato requer que sejam criados padrões de formatação para que todos
conheçam como extrair as informações almejados durante a transferência.
Atualmente o Enem demanda o envolvimento de pelo menos cinco grandes atores
nas grandes transferências de massas de dados que são: o próprio Inep; o consórcio
ou empresa aplicadora; uma gráfica de impressão segura; a empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos; e os operadores de segurança pública. Todos estes são
geradores e consumidores de grandes massas de dados, as quais são
indispensáveis para a realização de suas atividades. 
7. Toda essa cadeia de informação é iniciada pelo Instituto com a transferência de
bases de municípios de aplicação e dados de inscrições para o Consórcio Aplicador,
que, por sua vez remete as bases para gráfica e empresa de logística no tocante à
produção, empacotamento e encaminhamento dos materiais. Os operadores
de segurança públicas são demandados para realizarem a segurança de
deslocamento e também dos locais de aplicação devolvendo a informação do efetivo
e demais recursos que serão alocados para garantia da segurança demandada. 
8. Muito embora esteja se colocando de forma simplória, cada etapa do processo
demanda um complexo conjunto de informações para atendimento das necessidades
de um determinado ator envolvido em sua execução. Assim sendo, uma única base
de dados é revestida de inúmeros requisitos para conseguir cumprir as finalidades as
quais pretende atender. 
9. Na figura 1, ilustra de forma resumida, o fluxo dos diferentes padrões de bases de
dados trafegadas entre os atores envolvidos na logística de um Exame ou Avaliação.
Cabe destacar que cada uma dessas bases ou estruturas apresentadas gerarão
inúmeros arquivos que trafegarão entre os diferentes atores, logo o universo de
informações a serem padronizadas é bastante vasta. 
(...) 
15. Do ponto de vista técnico-operacional, as alterações no cronograma afetam
consideravelmente as três etapas da logística de aplicação (pré-aplicação,
aplicação e pós-aplicação) do Enem, e não poderão ser implementadas sem o
comprometimento do prazo final de divulgação dos resultados, atualmente
terceira semana de janeiro, que precede o início do Sistema de Seleção
Unificado – SiSu, Prouni e FIES. 
16. Ademais, o Inep garantirá ao participante que preencher um dos requisitos
constantes do Edital a isenção deferida, de ofício, no ato da inscrição para o Enem
2020, no período de 11 a 22 de maio, inclusive ao participante que tenha obtido a
isenção da taxa de inscrição do Enem em 2019 e, não tenha comparecido às provas
nos dois dias de aplicação, conforme amplamente divulgado no site do Instituto e do
Ministério da Educação/MEC. 
(...) 
27. Como visto, o projeto Enem é formado por um conjunto de etapas,
processos e subprocessos, além de tarefas que foram aperfeiçoadas ao longo
dos últimos dez anos para garantir a sua conclusão no prazo que permita sua
utilização como mecanismo de acesso ao Ensino Superior. 
28. Do ponto de vista técnico-operacional, as alterações no cronograma afetam
consideravelmente as três etapas da logística de aplicação (pré-aplicação,
aplicação e pós-aplicação) do Enem, e não poderão ser implementadas sem o
comprometimento do prazo final de divulgação dos resultados, atualmente
terceira semana de janeiro, que precede o início do Sistema de Seleção
Unificado – SiSu, Prouni e FIES. 
29. Como no cenário atual não há clareza sobre o prazo necessário para
recomposição do calendário acadêmico, qualquer proposta de cronograma
diferente daquele estabelecida no Edital do Exame, deve ser precedida de
estudos técnicos, que demonstrem os impactos na divulgação dos resultados.
No limite, a alteração do cronograma pode inviabilizar a realização do Enem em
2020 e sua utilização para ingresso nas universidades e faculdades pelos
programas governamentais. 
30. Diante de todo exposto nesta Nota Técnica, fica evidente que o Instituto não
tem tempo hábil para incluir como pauta discussões, por meio de consulta
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públ ica ou comissão externa ao Inep,  sobre o cronograma de
operacionalização do Exame, atesta-se que esse ato inviabilizaria toda logística
de aplicação do Enem 2020. 
  
  

Com efeito, o planejamento do Enem é feito com muito rigor e de forma técnica. O
procedimento necessário para a realização do exame envolve um encadeamento de atos
interligados, que devem ser praticados na forma previamente estabelecida pelo INEP. Qualquer
modificação no cronograma afeta o procedimento como um todo e implica na postergação do
resultado do exame, com impacto nas políticas públicas do ensino. 

  
O INEP, para fins de definição das datas do Enem, leva em consideração diversos

aspectos, a saber: (i) a complexidade do procedimento necessário para a realização do exame; (ii) o
calendário acadêmico das escolas; (iii) o calendário acadêmico das instituições de ensino superior; (iii) as
políticas públicas que utilizam o resultado do exame para acesso ao ensino superior. 

  
O pleito de readequação do calendário e cronograma do Enem, impõe ao INEP a efetivação

de um novo planejamento do exame. Ocorre que, qualquer alteração do planejamento feito pela
autarquia pode comprometer a realização do próprio exame, assim como a execução de outras
políticas públicas que utilizam o resultado do exame para acesso ao ensino superior. 

  
Vale registrar que os atos preparatórios para a realização do Enem já se iniciaram. As

inscrições para o ENEM 2020, cujo prazo iniciou-se em 11/05/2020, já se encerraram no último dia 
27/05/2020, com mais de 5,7 milhões de candidatos inscritos ! 

  
Agora,  o INEP precisa dar continuidade aos atos preparatórios subsequentes. A quantidade

e individualização dos estudantes que participarão do ENEM somente são conhecidos após o fim do prazo
de inscrição, quando então a autarquia tem condições de avançar na preparação do exame, com o “
ensalamento” (ato por meio do qual a empresa aplicadora define a sala em que os estudantes realizarão a
prova) e impressão das provas, que são identificadas e nominais, dentre outros atos inseridos no
planejamento. 

  
Sendo assim, diante da complexidade do procedimento necessário para a realização

do exame, não há tempo hábil para efetuar um novo planejamento, especialmente após ampla
consulta aos “diversos órgãos e representantes dos Poderes necessários à medida”. Do contrário, a
política pública pode não ser concretizada, com prejuízo a milhões de estudantes. 

  
Ademais, atentos às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em

função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio - 2020, o INEP e o
Ministério da Educação - MEC decidiram pelo adiamento da aplicação do exame nas versões
impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.
Para tanto, o INEP promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do ENEM 2020, a ser realizada em
junho, por meio da Página do Participante, com o escopo de definir as melhores datas para a realização
do exame (doc. 05). 

  
Se isso não bastasse, não merece acolhida a alegação do autor de que os estudantes,

notadamente aqueles de baixa renda, "estão prejudicados em razão do atraso no calendário acadêmico" e
que "não há previsão de retorno às aulas", o que justificaria a  necessidade de adequação do cronograma
do Enem via comissão ou consulta às secretarias de educação dos Estados, universidades públicas
federais, associações estudantis e outras entidades. 

  
Primeiramente, consigne-se que o atraso no calendário acadêmico alcança todos os

estudantes, seja da rede de ensino público ou privada. 
Assevere-se, mais uma vez, que  o INEP e o Ministério da Educação decidiram pelo

adiamento da aplicação do exame nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a

Num. 424103348 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: CLAUDIA MARA DELGADO - 25/01/2021 18:25:06
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012518253317000000418829531
Número do documento: 21012518253317000000418829531



60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Para tanto, o INEP promoverá uma enquete
direcionada aos inscritos do ENEM 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do
Participante, com o escopo de definir as melhores datas para a aplicação do exame.  

  
No entanto, no momento atual, a autarquia precisa dar continuidade aos atos

preparatórios para garantir a concretização da própria política pública, ou seja, devem ser
praticados todos os atos necessários que permitam a elaboração das provas e a estrutura
necessária para o exame, a fim de que, tão logo haja segurança e adequação sob o ponto de vista
da saúde e da educação, possa ocorrer a aplicação das provas. 

  
Sem embargo, não se pode perder de vista que o planejamento do Enem e a definição

de sua data inserem-se dentro da competência administrativa do INEP que, enquanto autarquia
executora da política pública, tem atribuição de estabelecer seu cronograma. 

  
O art. 8º do Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018 - que regulamenta a Política Nacional

de Avaliação e Exames da Educação Básica - dispõe claramente que “Cabe ao Ministério da Educação, 
por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep: I -
implementar os procedimentos estabelecidos neste Decreto; II - definir a concepção pedagógica das
avaliações e dos exames; III - definir a metodologia de aplicação e aferição dos resultados das avaliações
e dos exames; e IV - editar as normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto." 

  
Além disso, o Decreto federal n.º 6.317, de 20 de  dezembro de 2007, já previa que “O

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, transformado em
Autarquia Federal pela Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997, vinculado ao Ministério da Educação, com
sede e foro na cidade de Brasília - DF, tem por finalidade: (...) VII - definir e propor parâmetros, critérios
e mecanismos para a realização de exames de acesso à educação superior”.  

  
Com efeito, o Poder Judiciário não pode se imiscuir em decisões que cabem

exclusivamente à Administração, especialmente quando não há qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade que determine o controle judicial, sob pena de violação ao princípio da
separação dos poderes estabelecido no artigo 2º da Lei Maior.  Como visto, já estão sendo adotadas
medidas para o enfrentamento da situação de pandemia e para a diminuição dos seus impactos no
calendário acadêmico. 

  
Repise-se que a consulta na forma pretendida pela parte autora envolve uma grande

quantidade de órgãos e representantes. Nesse sentido, o acolhimento do pleito inaugural, ao
invés de ajudar,  causará grande tumulto ao planejamento do Enem. Não há tempo hábil para
definir um novo cronograma do Enem após ampla consulta aos diversos órgãos e entidades
sugeridos pelo autor em sua exordial.  

  
Independentemente da situação de pandemia, a data do Enem é sempre objeto de

questionamento. Apenas o INEP, enquanto executor da política pública, tem conhecimento técnico
para definir um cronograma que compatibilize a realização do exame e o acesso ao ensino
superior. Essa afirmativa corrobora a alegação anterior no sentido de que a consulta causará tumulto ao
planejamento do Enem, pois órgãos e entidades citados na inicial não detêm conhecimento
técnico para definirem o cronograma do Enem. 

  
Por derradeiro, vale lembrar que os resultados do Enem são utilizados para acesso ao

ensino superior, para a participação em determinados programas governamentais. A eventual
modificação do planejamento e cronograma do Enem produz efeitos que vão para além do exame,
alcançando o SiSU, o Prouni, o Fies e o próprio início do semestre letivo nas instituições de
ensino, com prejuízo a milhares de estudantes. Sobre o tema, confira-se a manifestação da
S e c r e t a r i a  d e  E d u c a ç ã o  S u p e r i o r -  S e s u ,  p o r  m e i o  d a  N o t a  T é c n i c a  n º
20/2020/CGLNES/GAB/SESU/SESU: 
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“(...) qualquer decisão que afete os procedimentos referentes à realização das
provas do Enem 2020, em especial quanto à postergação da data de sua realização
para data futura, resultará em graves danos às instituições, uma vez que é grande o
número de instituições públicas e privadas que projetam seus calendários
acadêmicos em consonância com o cronograma dos processos seletivos do Sistema
de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies/P-Fies).  
10. Da mesma forma, observa-se, que qualquer atraso no calendário de realização
das provas do Enem 2020 terá reflexos na divulgação dos resultados, com reflexos
negativos em todo os cronogramas dos processos seletivos geridos pela Secretaria
de Educação Superior do Ministério da Educação, inclusive, a depender do atraso,
com a impossibilidade de se ofertar vagas no primeiro semestre de 2021, visto que
poderão ficar em discordância dos calendários acadêmicos das instituições. De fato,
a postergação do calendário do Enem pode resultar que vagas e bolsas de estudos
no acesso e permanência na educação superior só ocorra quando o primeiro
semestre de 2021 já se encontre bem adiantado. 
11. Salienta-se, ainda, que muitas instituições de educação superior dependem dos
repasses realizados no âmbito do Fies como forma de pagamento dos encargos
educacionais referentes aos contratos celebrados. Da mesma forma, muitas
instituições também dependem da isenção tributária conferida pela ocupação das
bolsas do Prouni. 
12. Nesse sentido, é imperioso que o calendário referente à realização do Enem
2020 seja mantido, sob pena de dificuldades ou impossibilidades de oferta de vagas
e bolsas por meio dos referidos programas (Fies e Prouni) e do Sisu no primeiro
semestre de 2021, com prejuízos não somente aos estudantes e às próprias
instituições, mas em relação à sociedade como um todos. 

  
  
A título de exemplo, trazemos à colação os principais dados dos programas

relacionados ao EMEN de 2019, que refletiram nos programas educacionais de 2020, a seguir
detalhados (Doc. 10):  

  
DATAS REALIZADAS EM 2020  
  
I - Sisu - Sistema de Seleção Unificado, visa selecionar alunos para instituições
públicas (Universidades Federais e Estaduais)   
Números: 237.128 vagas em 128 instituições de 26 estados do Brasil 
 No período de inscrição de 21 a 26/01/2020, o total de inscritos até 24/01/2020
correspondeu a 1,6 milhão de alunos. 
Média de inscritos nos últimos 5 processos seletivos: 2,4 milhões de
estudantes  
  
II – Prouni – Programa Universidade para Todos, visa ofertar bolsas de estudos
integrais e parciais (50%) em Instituições Particulares de Ensino Superior 
  Requisitos: 
- Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede
particular na condição de bolsista integral da própria escola. 
- Estudantes com deficiência. - 
Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da
educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição
pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda. Para concorrer às bolsas
integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de
até um salário mínimo e meio. 
Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três
salários mínimos por pessoa. 
Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua
diploma de curso superior, que tenha participado do Enem mais recente e
obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. 

Num. 424103348 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: CLAUDIA MARA DELGADO - 25/01/2021 18:25:06
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012518253317000000418829531
Número do documento: 21012518253317000000418829531



Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação. Período de
Inscrição de 28 a 31/01/2020  
Números: 249.701 bolsas ofertadas em 1.474 instituições de educação superior
 Inscritos: 1° Semestre de 2019 – 946.979 candidatos   
  
III – FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, visa financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas
na forma da Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes
matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo Ministério da Educação. 
Requisitos: tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido, no
mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter
tirado zero na redação. 
Período de Inscrição de 05 a 12/02/2020 
Números: 70.000 financiamentos em 1.461 instituições de educação superior 
Inscritos: Média nos últimos quatros anos de 575.000 estudantes    

  
  
Reforce-se, portanto, que a readequação do calendário/cronograma do ENEM, na

forma pleiteada pela DPU, prejudicará o acesso de milhares de estudantes ao ensino superior, 
atingindo especialmente os alunos de baixa renda beneficiados pelos programas supracitados.  

  
Em última análise, o eventual acolhimento do pleito autoral coloca em risco a

realização ENEM deste ano e as políticas públicas que utilizam o resultado do exame para acesso
ao ensino superior, com prejuízo a milhões de estudantes. 

  
Finalmente,  cabe referir que mais de 60% (sessenta por cento) dos participantes do

ENEM de 2019, por exemplo, já haviam concluído o ensino médio em anos anteriores e já estavam
realizando o Exame pela 2ª ou 3ª vez, sendo que os mesmos poderão novamente perder a
oportunidade de ingressar no ensino superior. Ademais, conforme relatos de Secretários de Educação
de alguns Estados, como o Estado de São Paulo, afirmaram, em reunião com o Presidente e Diretores do
INEP realizada em 04/05/2020 que mesmo aqueles estudantes que estão concluindo o ensino médio
neste ano querem realizar o Enem a fim de não perderam uma oportunidade. 

  
Por todas essas razões, é de rigor a improcedência de todos os pedidos do autor. 
  
  
IV - CONCLUSÃO 
  
Por todo o exposto, requer-se o acolhimento das preliminares acima suscitadas, e, no

mérito, a improcedência dos pedidos do autor. 
  
Termos em que, 
pede deferimento. 
Assevere-se, mais uma vez, que  o INEP e o Ministério da Educação decidiram pelo

adiamento da aplicação do exame nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a
60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Para tanto, o INEP promoverá uma enquete
direcionada aos inscritos do ENEM 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do
Participante, com o escopo de definir as melhores datas para a aplicação do exame.  

  
No entanto, no momento atual, a autarquia precisa dar continuidade aos atos

preparatórios para garantir a concretização da própria política pública, ou seja, devem ser
praticados todos os atos necessários que permitam a elaboração das provas e a estrutura
necessária para o exame, a fim de que, tão logo haja segurança e adequação sob o ponto de vista
da saúde e da educação, possa ocorrer a aplicação das provas. 
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Sem embargo, não se pode perder de vista que o planejamento do Enem e a definição

de sua data inserem-se dentro da competência administrativa do INEP que, enquanto autarquia
executora da política pública, tem atribuição de estabelecer seu cronograma. 

  
O art. 8º do Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018 - que regulamenta a Política Nacional

de Avaliação e Exames da Educação Básica - dispõe claramente que “Cabe ao Ministério da Educação, 
por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep: I -
implementar os procedimentos estabelecidos neste Decreto; II - definir a concepção pedagógica das
avaliações e dos exames; III - definir a metodologia de aplicação e aferição dos resultados das avaliações
e dos exames; e IV - editar as normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto." 

  
Além disso, o Decreto federal n.º 6.317, de 20 de  dezembro de 2007, já previa que “O

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, transformado em
Autarquia Federal pela Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997, vinculado ao Ministério da Educação, com
sede e foro na cidade de Brasília - DF, tem por finalidade: (...) VII - definir e propor parâmetros, critérios
e mecanismos para a realização de exames de acesso à educação superior”.  

  
Com efeito, o Poder Judiciário não pode se imiscuir em decisões que cabem

exclusivamente à Administração, especialmente quando não há qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade que determine o controle judicial, sob pena de violação ao princípio da
separação dos poderes estabelecido no artigo 2º da Lei Maior.  Como visto, já estão sendo adotadas
medidas para o enfrentamento da situação de pandemia e para a diminuição dos seus impactos no
calendário acadêmico. 

  
Repise-se que a consulta na forma pretendida pela parte autora envolve uma grande

quantidade de órgãos e representantes. Nesse sentido, o acolhimento do pleito inaugural, ao
invés de ajudar,  causará grande tumulto ao planejamento do Enem. Não há tempo hábil para
definir um novo cronograma do Enem após ampla consulta aos diversos órgãos e entidades
sugeridos pelo autor em sua exordial.  

  
Independentemente da situação de pandemia, a data do Enem é sempre objeto de

questionamento. Apenas o INEP, enquanto executor da política pública, tem conhecimento técnico
para definir um cronograma que compatibilize a realização do exame e o acesso ao ensino
superior. Essa afirmativa corrobora a alegação anterior no sentido de que a consulta causará tumulto ao
planejamento do Enem, pois órgãos e entidades citados na inicial não detêm conhecimento
técnico para definirem o cronograma do Enem. 

  
Por derradeiro, vale lembrar que os resultados do Enem são utilizados para acesso ao

ensino superior, para a participação em determinados programas governamentais. A eventual
modificação do planejamento e cronograma do Enem produz efeitos que vão para além do exame,
alcançando o SiSU, o Prouni, o Fies e o próprio início do semestre letivo nas instituições de
ensino, com prejuízo a milhares de estudantes. Sobre o tema, confira-se a manifestação da
S e c r e t a r i a  d e  E d u c a ç ã o  S u p e r i o r -  S e s u ,  p o r  m e i o  d a  N o t a  T é c n i c a  n º
20/2020/CGLNES/GAB/SESU/SESU: 

  
“(...) qualquer decisão que afete os procedimentos referentes à realização das
provas do Enem 2020, em especial quanto à postergação da data de sua realização
para data futura, resultará em graves danos às instituições, uma vez que é grande o
número de instituições públicas e privadas que projetam seus calendários
acadêmicos em consonância com o cronograma dos processos seletivos do Sistema
de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies/P-Fies).  
10. Da mesma forma, observa-se, que qualquer atraso no calendário de realização
das provas do Enem 2020 terá reflexos na divulgação dos resultados, com reflexos
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negativos em todo os cronogramas dos processos seletivos geridos pela Secretaria
de Educação Superior do Ministério da Educação, inclusive, a depender do atraso,
com a impossibilidade de se ofertar vagas no primeiro semestre de 2021, visto que
poderão ficar em discordância dos calendários acadêmicos das instituições. De fato,
a postergação do calendário do Enem pode resultar que vagas e bolsas de estudos
no acesso e permanência na educação superior só ocorra quando o primeiro
semestre de 2021 já se encontre bem adiantado. 
11. Salienta-se, ainda, que muitas instituições de educação superior dependem dos
repasses realizados no âmbito do Fies como forma de pagamento dos encargos
educacionais referentes aos contratos celebrados. Da mesma forma, muitas
instituições também dependem da isenção tributária conferida pela ocupação das
bolsas do Prouni. 
12. Nesse sentido, é imperioso que o calendário referente à realização do Enem
2020 seja mantido, sob pena de dificuldades ou impossibilidades de oferta de vagas
e bolsas por meio dos referidos programas (Fies e Prouni) e do Sisu no primeiro
semestre de 2021, com prejuízos não somente aos estudantes e às próprias
instituições, mas em relação à sociedade como um todos. 

  
  
A título de exemplo, trazemos à colação os principais dados dos programas

relacionados ao EMEN de 2019, que refletiram nos programas educacionais de 2020, a seguir
detalhados (Doc. 10):  

  
DATAS REALIZADAS EM 2020  
  
I - Sisu - Sistema de Seleção Unificado, visa selecionar alunos para instituições
públicas (Universidades Federais e Estaduais)   
Números: 237.128 vagas em 128 instituições de 26 estados do Brasil 
 No período de inscrição de 21 a 26/01/2020, o total de inscritos até 24/01/2020
correspondeu a 1,6 milhão de alunos. 
Média de inscritos nos últimos 5 processos seletivos: 2,4 milhões de
estudantes  
  
II – Prouni – Programa Universidade para Todos, visa ofertar bolsas de estudos
integrais e parciais (50%) em Instituições Particulares de Ensino Superior 
  Requisitos: 
- Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede
particular na condição de bolsista integral da própria escola. 
- Estudantes com deficiência. - 
Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da
educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição
pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda. Para concorrer às bolsas
integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de
até um salário mínimo e meio. 
Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três
salários mínimos por pessoa. 
Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua
diploma de curso superior, que tenha participado do Enem mais recente e
obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. 
Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação. Período de
Inscrição de 28 a 31/01/2020  
Números: 249.701 bolsas ofertadas em 1.474 instituições de educação superior
 Inscritos: 1° Semestre de 2019 – 946.979 candidatos   
  
III – FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, visa financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas
na forma da Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes
matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo Ministério da Educação. 
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Requisitos: tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido, no
mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter
tirado zero na redação. 
Período de Inscrição de 05 a 12/02/2020 
Números: 70.000 financiamentos em 1.461 instituições de educação superior 
Inscritos: Média nos últimos quatros anos de 575.000 estudantes    

  
  
Reforce-se, portanto, que a readequação do calendário/cronograma do ENEM, na

forma pleiteada pela DPU, prejudicará o acesso de milhares de estudantes ao ensino superior, 
atingindo especialmente os alunos de baixa renda beneficiados pelos programas supracitados.  

  
Em última análise, o eventual acolhimento do pleito autoral coloca em risco a

realização ENEM deste ano e as políticas públicas que utilizam o resultado do exame para acesso
ao ensino superior, com prejuízo a milhões de estudantes. 

  
Finalmente,  cabe referir que mais de 60% (sessenta por cento) dos participantes do

ENEM de 2019, por exemplo, já haviam concluído o ensino médio em anos anteriores e já estavam
realizando o Exame pela 2ª ou 3ª vez, sendo que os mesmos poderão novamente perder a
oportunidade de ingressar no ensino superior. Ademais, conforme relatos de Secretários de Educação
de alguns Estados, como o Estado de São Paulo, afirmaram, em reunião com o Presidente e Diretores do
INEP realizada em 04/05/2020 que mesmo aqueles estudantes que estão concluindo o ensino médio
neste ano querem realizar o Enem a fim de não perderam uma oportunidade. 

  
Por todas essas razões, é de rigor a improcedência de todos os pedidos dos autores. 
  
  
IV - CONCLUSÃO 
  
Por todo o exposto, requer-se  a improcedência dos pedidos dos autores. 
  
Termos em que, 
pede deferimento. 
  
  
Brasília, 25 de janeiro de 2021. 
  
  

CLÁUDIA MARA DELGADO 
Procuradora Federal 

SIAPE 1143613 
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