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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO 

CIDADÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENTE – ADIAMENTO DO EXAME 

NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leandro Grass, brasileiro, casado, Deputado Distrital, portador do 

R.G 2.168.161 e do CPF 000.143.601-52, com domicílio profissional no Edifício Sede da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, Gabinete 13, situado na Praça Municipal - Quadra 

2 - Lote 5 - CEP: 70.094-902, vem, respeitosamente, com amparo nos artigos 11 e 12 da 

Lei Complementar nº 75/1993, apresentar a presente  

 

REPRESENTAÇÃO 

 

Com o escopo de que Vossa Excelência adote providências para que o Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM, seja adiado, em razão da flagrante violação aos direitos de 

igualdade e educação dos alunos brasileiros, tendo em vista a pandemia da Covid-19 em 

âmbito nacional. 
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I – DOS FATOS  

 

Na última segunda-feira, o Ministério da Educação passou a veicular 

propaganda expressando a manutenção do calendário do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Com efeito, trata-se de um vídeo gravado por adolescentes, exortando os 

demais para que estudem, tendo em vista que o Brasil não está preparado para “perder” 

uma nova geração de profissionais. 

    A referida peça publicitária reforça que vai manter os prazos de 

inscrição. O lema da propaganda é que “O Brasil não pode parar”, seguido de que “a vida 

precisa continuar”. Consoante já dito, quatro estudantes, gravando com os próprios 

celulares, incentivam o estudo à distância e pela internet. “Estude, de qualquer lugar, de 

diferentes formas. Por livros, internet, com a ajuda à distância dos professores”, são 

trechos ditos na propaganda. 

Ao que parece, o Ministério da Educação parece desconhecer a 

situação de pandemia vivida em todo o Brasil. Por óbvio, as atividades de ensino estão 

absolutamente prejudicadas, em razão da correta paralisação das aulas presenciais.  

E ainda que as instituições de ensino, inclusive aquelas que estão 

vinculadas ao sistema público, tenham envidado esforços para entregar conteúdo via 

internet ou ainda via televisão pública, como é o caso do Distrito Federal, é certo que 

boa parte dos alunos não tem acesso a esse conteúdo.  

De acordo com reportagem da BBC Brasil, os estudantes temem ter 

prejuízo em sua preparação. Alguns argumentos são absolutamente relevantes: 

 

- Dados de 2018 divulgados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br) apontam que 33% dos lares brasileiros não tinham acesso 

à internet.   

- Muitos tem acesso à internet por celulares e não possuem 

computadores em casa. As condições de Ensino a distância são 

desiguais. 

- 43% das escolas rurais não possuem internet. 

- Nem todos os estudantes conseguem estudar em casa, faltam 

livros, as bibliotecas estão fechadas.  

- Estudantes podem estar passando por problemas como fome, 

brigas familiares, violência doméstica. 
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- As secretarias estaduais não foram ouvidas pelo Ministério da 

Educação para saber a real situação de cada Estado, notadamente 

quanto à oferta do ensino e estrutura de acesso remoto.1 

 

Ao que parece, o Ministério olvida-se da notória discrepância social, 

a afetar boa parte dos alunos, que não terão como estudar, a demonstrar que a 

veiculação da propaganda anda em sentido diametralmente oposto à realidade social 

vivenciada no brasil. Cumpre destacar que a União Nacional dos Estudantes já se 

manifestou no sentido do adiamento do exame2, com o lançamento de campanha em 

conjunto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas3. Ademais, diversos 

educadores têm lidado com o tema, considerando o adiamento do exame. 

Por fim, o Deputado Professor Israel (PV/DF) apresentou projeto de 

Decreto Legislativo com o escopo de adiar o ENEM, ainda pendente de apreciação pelo 

Parlamento Federal. 

Sucede que, ainda assim, sob o errôneo argumento de que o Brasil 

não pode parar e que uma inteira geração ficará prejudicada, o calendário do exame é 

mantido, a ensejar em uma série de violações a direito dos estudantes, especialmente 

aqueles relacionados à educação. 

Vale dizer que as inscrições para o ENEM estão previstas para ter o 

seu início no próximo dia 11 de maio, tendo o seu termo final em 22 de maio, sem que 

sequer haja previsão, em diversos Estados da Federação, da retomada das aulas. E mais, 

como ainda não se conhece a totalidade dos efeitos e nem formas efetivas de combate 

à Covid-19, é absolutamente temerário afirmar, de forma assertiva, a manutenção do 

calendário. 

Por outro lado, cumpre destacar que universidades que mantêm 

vestibulares na metade do ano têm adiado ou sequer aberto tais processos, como ocorreu 

na Universidade de Brasília, que assim destacou em seu comunicado de adiamento do 

certame: 

 

 
1 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

52250717?at_campaign=64&at_custom3=BBC+Brasil&at_custom4=210E00E0-8E34-11EA-985A-
51B9C28169F1&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D. Aceso em 

6.5.2020, às 15h40 
2 Disponível em https://exame.abril.com.br/brasil/com-lema-brasil-nao-pode-parar-mec-reafirma-prazo-

de-inscricao-do-enem/. Acesso em 6.5.2020, às 15h46. 
3 Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/enem/2020/05/04/interna-enem-2019,851269/ubes-e-une-lancam-campanha-para-adiamento-

do-enem-2020.shtml. Acesso em 6.5.2020, às 15h49. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52250717?at_campaign=64&at_custom3=BBC+Brasil&at_custom4=210E00E0-8E34-11EA-985A-51B9C28169F1&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52250717?at_campaign=64&at_custom3=BBC+Brasil&at_custom4=210E00E0-8E34-11EA-985A-51B9C28169F1&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52250717?at_campaign=64&at_custom3=BBC+Brasil&at_custom4=210E00E0-8E34-11EA-985A-51B9C28169F1&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D
https://exame.abril.com.br/brasil/com-lema-brasil-nao-pode-parar-mec-reafirma-prazo-de-inscricao-do-enem/
https://exame.abril.com.br/brasil/com-lema-brasil-nao-pode-parar-mec-reafirma-prazo-de-inscricao-do-enem/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/enem/2020/05/04/interna-enem-2019,851269/ubes-e-une-lancam-campanha-para-adiamento-do-enem-2020.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/enem/2020/05/04/interna-enem-2019,851269/ubes-e-une-lancam-campanha-para-adiamento-do-enem-2020.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/enem/2020/05/04/interna-enem-2019,851269/ubes-e-une-lancam-campanha-para-adiamento-do-enem-2020.shtml
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“Importante esclarecer que os processos não estão cancelados e 

devem ocorrer assim que for possível o restabelecimento de 

atividades presenciais, conforme recomendações das autoridades 

de saúde e do governo o Distrito Federal. A UnB também procura, 

dessa forma, dar condições equânimes aos futuros candidatos, uma 

vez que nem todos possuem acesso à internet e os serviços de 

suporte para essa finalidade (como lan houses) estão fechados”.4 

 

Dessa forma, considerando esses argumentos, requer-se por meio 

da presente, até em razão das competências desta Procuradoria Federal, que sejam 

tomadas providências, em âmbito judicial, para que o ENEM seja efetivamente adiado, 

de modo que se possa garantir um mínimo de igualdade de condições a todos os alunos 

envolvidos o que, certamente, não ocorre na atualidade. 

 

II - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS VIOLADOS 

 

    Em primeiro lugar, cumpre destacar que a educação é uma garantia 

fundamental do cidadão brasileiro. Com efeito, é um direito social exposto no artigo 6º 

de nossa Constituição Federal: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

    Cumpre observar que a Ingo Sarlet assim dispõe sobre o direito à 

educação, sobretudo quanto ao aspecto da qualidade: 

 

“Dito de outro modo, o direito à educação deverá sempre ser (ou 

buscar sê-lo) um direito subjetivo à educação de qualidade, ademais 

de (na perspectiva objetiva) um dever do Estado e da sociedade de 

 
4 Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/ensino_ensinosuperior/2020/04/15/interna-ensinosuperior-2019,844864/unb-adia-divulgacao-

do-edital-do-vestibular-2020.shtml. Acesso em 6.5.2020, à 15h55. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/04/15/interna-ensinosuperior-2019,844864/unb-adia-divulgacao-do-edital-do-vestibular-2020.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/04/15/interna-ensinosuperior-2019,844864/unb-adia-divulgacao-do-edital-do-vestibular-2020.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2020/04/15/interna-ensinosuperior-2019,844864/unb-adia-divulgacao-do-edital-do-vestibular-2020.shtml
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prover políticas e arranjos institucionais e organizacionais, incluindo 

a provisão de recursos financeiros e humanos para tanto.”5  

 

    Assim, o Estado não deve buscar a educação por si só. Ao contrário, 

deve ser de qualidade, promovendo políticas e arranjos institucionais para tanto.  

    Além disso, em razão do objeto pelo qual está a se discutir – acesso 

ao ensino superior – é importante observar o que dispõe o artigo 208, V, também de 

nossa Carta Magna: 

 

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; 

 

    Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece o acesso 

à educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos, como direito subjetivo oponível ao 

Estado. 

   Desse modo, é obrigação do Estado e da família, consoante a dicção 

do caput do artigo 205, a implementação do direito à educação. Em breve síntese: a 

educação é um direito fundamental, subjetivo, oponível às autoridades em caso de 

descumprimento do acesso à educação básica obrigatória sendo que, quanto ao acesso 

à educação superior, este deve observar a capacidade de cada um, buscando, por certo 

a educação de qualidade. 

   Veja-se que, além desses aspectos, é preciso garantir a conjugação 

e a preservação de outros direitos e garantias fundamentais de cada cidadão brasileiro, 

em especial dos estudantes que farão o exame. E um desses direitos é o direito de 

igualdade, que deve ser considerada em sua dimensão material, de modo a assegurar 

tratamento desigual àqueles que são desiguais. 

   No caso concreto, para fins de se aferir o tratamento igualitário do 

Estado a todos os estudantes ou uma aparência de igualdade, é certo que se deveria 

garantir um mínimo de acesso a todos, sob pena de permitir a desigualdade em favor 

daqueles que as famílias possuem melhores condições. Eis a razão principal para o 

adiamento. 

 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero. – 7. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 703 
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   Como exposto nos fatos, cumpre observar que quase 1/3 das 

residências brasileiras não tem acesso à internet. Assim, aulas remotas já não são 

possíveis a esses estudantes. Para além disso, ainda que eventualmente se tenha acesso, 

é possível que não haja terminal de computador apto, porquanto boa parte das casas 

não os tem. 

   Além disso, com bibliotecas fechadas e a restrição em face do 

isolamento social, alguns livros também não são de fácil acesso, o que revela, a não mais 

poder, a desigualdade desse certame, caso ele não seja adiado. 

   O adiamento não é um mero capricho político deste Deputado ou de 

qualquer outra pessoa que assim entende. Nada mais é, na verdade, que a conjugação 

do princípio da igualdade, consoante o disposto no caput do artigo 5º, com o direito à 

educação, enquanto direito social, à luz do artigo 6º, bem como a obrigação do Estado 

em promover acesso a ensino superior, de acordo com as capacidades de cada um. 

   A interpretação sistemática de todos esses direitos e obrigações 

levam à consequente conclusão de que somente o adiamento permitirá um mínimo grau 

de competitividade leal e material entre os estudantes. A manutenção do calendário, em 

grave colisão com a realidade, apenas escancarará, ainda mais, as desigualdades sociais 

e sobretudo regionais de nosso país, o que afeta, inclusive um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, consoante o artigo 3º de nossa Carta Magna: 

 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

    

   Por fim e não menos sem importância, o Supremo Tribunal Federal, 

ao analisar a constitucionalidade da Lei Federal que criou o Programa Universidade Para 

Todos – PROUNI – declarou a sua adequação ao texto constitucional, sobretudo em razão 

da igualdade material na criação de fatores positivos de discriminação, consoante o voto 

do Excelentíssimo Ministro Relator Ayres Britto. Eis a ementa daquele julgado, com 

destaques. 

 

EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 213/2004, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.096/2005. 

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. AÇÕES 

AFIRMATIVAS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. (...) 3. A educação, notadamente 

a escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. 
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Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas 

de primeiríssima prioridade. 4. A Lei nº 11.096/2005 não laborou no 

campo material reservado à lei complementar. Tratou, tão-somente, 

de erigir um critério objetivo de contabilidade compensatória da 

aplicação financeira em gratuidade por parte das instituições 

educacionais. Critério que, se atendido, possibilita o gozo integral 

da isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no 

art. 8º do texto impugnado. 5. Não há outro modo de 

concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo 

decidido combate aos fatores reais de desigualdade. O 

desvalor da desigualdade a proceder e justificar a 

imposição do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as 

relações desigualitárias muito raro se dá pela via do 

descenso ou do rebaixamento puro e simples dos sujeitos 

favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das 

pessoas até então sob a hegemonia de outras. Que para tal 

viagem de verticalidade são compensadas com esse ou 

aquele fator de supremacia formal. Não é toda 

superioridade juridicamente conferida que implica negação 

ao princípio da igualdade. 6. O típico da lei é fazer distinções. 

Diferenciações. Desigualações. E fazer desigualações para 

contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, diante dessa 

ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora 

da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação 

compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social. 7. 

Toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos sociais 

brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente 

sacrificados e até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos 

negros e dos índios. Não por coincidência os que mais se alocam 

nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. A 

desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio 

em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam 

sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição 

pátria, porquanto se trata de um descrímen que acompanha a toada 

da compensação de uma anterior e factual inferioridade (“ciclos 

cumulativos de desvantagens competitivas”). Com o que se 
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homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira 

igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente 

os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de 

tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; 

e tratar desigualmente os desiguais, também na medida em que se 

desigualem. 8. O PROUNI é um programa de ações afirmativas, que 

se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa 

renda e diminuto grau de patrimonilização. Mas um programa 

concebido para operar por ato de adesão ou participação 

absolutamente voluntária, incompatível, portanto, com qualquer 

ideia de vinculação forçada. (...) 10. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.379 não conhecida. ADI’s 3.314 e 3.330 

julgadas improcedentes. 

(ADI 3330, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado 

em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-

2013 PUBLIC 22-03-2013 RTJ VOL-00224-01 PP-00207) 

 

  Para garantir a igualdade perseguida pelo Constituinte, é certo que o 

adiamento do certame é a medida que se impõe e, diante disso, o que requer este 

Parlamentar é que esta Digna Procuradoria, caso assim entenda, tome providências no 

sentido de buscar, judicialmente, o adiamento do ENEM, em razão das negativas 

expressas do Ministério da Educação em adotar as providências administrativas para 

tanto. 

  

III – DA COMPETÊNCIA DA PFDC PARA ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO DA 

QUESTÃO ORA EM ANÁLISE. 

 

   Por fim, destaque-se a competência desta PFDC para a análise e 

encaminhamento da presente questão, de acordo com o que dispõe os artigos 11 e 12 

da Lei Complementar nº 75/1993: 

 

Art. 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa à 

garantia do seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos 

prestadores de serviços de relevância pública. 



 
 
 
 

  
Praça Municipal Quadra 2 Lote 05 – 3º Andar – Gabinete 13 – Câmara Legislativa do Distrito Federal 

CEP: 70.094-902 / Brasília-DF – Fone: 3348-8132/06 

 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
Gabinete do Deputado Leandro Grass 

Art. 12. O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou 

mediante representação, notificando a autoridade questionada 

para que preste informação, no prazo que assinar. 

 

Cumpre observar que o caso concreto revela a necessidade de 

proteção ao direito da coletividade, especialmente o direito à educação, na forma do 

artigo 6º, bem como da consecução da obrigação estatal em promover o acesso à 

educação superior, nos termos do artigo 208, V, da Carga Magna.  

Além disso, em razão da patente desigualdade social e material 

brasileira, o adiamento serve para dar guarida ao princípio da igualdade, na forma do 

artigo 5º da Constituição Federal. 

Por fim, trata-se de uma questão nacional, sobretudo pelo fato que 

a manutenção do calendário afeta todos os estudantes secundaristas do Brasil, reforça-

se, ainda mais, a competência desta Procuradoria Federal para tratar do presente caso. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se: 

 

a) Seja conhecida a presente representação, em caráter de 

urgência; 

b) Caso assim entenda, sejam tomadas providências no sentido de 

postular, em juízo, o adiamento do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM, em face das razões acima apresentadas, 

sobretudo pela pandemia da Covid-19 e da desigualdade de 

acesso ao ensino no presente momento. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília-DF, 6 de maio de 2020. 

  

 

LEANDRO GRASS  

Deputado Distrital 

Rede Sustentabilidade 




