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R E L A T Ó R I O

 O Senhor Ministro Dias Toffoli (Relator):

Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental, com
pedido de medida liminar, ajuizada pelas agremiações partidárias Partido
Democrático Trabalhista (PDT), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
Partido Socialista Brasileiro (PSB), Rede Sustentabilidade, Partido Verde,
Cidadania e Solidariedade, e pelas entidades EDUCAFRO, União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas (UBES) e União Nacional dos Estudantes
(UNE), em face dos itens 1.4 e 2.4 do Edital nº 19/2021 do Ministério da

 Educação , que dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos
para a realização da justificativa de ausência no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) 2020 e para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do
ENEM 2021, regida pela Portaria/MEC nº 458/2020.

Eis o teor dos itens impugnados:

“(...) 1.4 O participante que teve concedida a isenção da taxa de
inscrição no Enem 2020 e que não tenha comparecido nos dois dias de
prova deverá justificar a ausência para solicitar a isenção da taxa de
inscrição no Enem 2021.

2.4 A justificativa de ausência no Enem 2020 deverá ser realizada
com a inserção de documentos, conforme Anexo I deste Edital, que
comprovem o motivo da ausência. Todos os documentos deverão
estar datados e assinados.

2.4.1. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos
por pais ou responsáveis.

2.4.2 Os documentos para justificativa de ausência no Enem 2020
devem conter todas as especificações do Anexo I deste Edital e serem
legíveis para analise, sob pena de serem considerados documentos
invalidos. ”

Os requerentes alegam que os dispositivos supramencionados ferem
diretamente os preceitos fundamentais seguintes: a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, inciso III, da CF/88); a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária (art. 3º, inciso I, da CF/88); a igualdade material (art. 5º,
caput, da CF/88); o direito à educação (art. 205, da CF/88); e a garantia de
acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa (art. 208, V, da CF/88).
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Relatam, nesse caminho, ser notória a importância do ENEM para a
diminuição das desigualdades e a erradicação da pobreza (art. 3º, III da CF),
bem como para a garantia do direito à educação (art. 205 da CF), tendo em
vista que a participação no Exame é um requisito para a inscrição em
programas de acesso ao Ensino Superior em território nacional, quais sejam,
o SISU, o PROUNI e o FIES.

Informam que, em razão do contexto pandêmico, o índice de abstenção
no ENEM 2020 foi expressivamente superior em comparação com as
edições anteriores, muito devido a fatores como as recomendações
sanitárias das autoridades competentes; o fundado temor de contaminação
pelo vírus ou de propagá-lo; e o problema prático de superlotação das salas,
que impediu muitos estudantes de realizarem a prova.

Narram, ainda, que, apesar do expressivo índice de abstenção no Exame
de 2020, o Ministério da Educação publicou, em 03 de maio de 2021, o
Edital nº 19/2021, o qual dispôs que os estudantes ausentes na data de
realização do ENEM 2020 deveriam justificar a sua ausência, com
apresentação de documentos, para que tivessem direito à isenção da taxa de
inscrição da avaliação do ano de 2021.

Nesse sentido, em se tratando de abstenção em razão de enfermidade, a
isenção de taxa somente seria concedida mediante a apresentação de
atestado médico ou odontológico, nos termos do Anexo I do Edital do
Exame, de modo que não foi assegurado o direito à isenção de taxa àqueles
que se ausentaram pelos motivos aventados acima, relacionados ao
contexto excepcional da pandemia.

Argumentam que tal previsão, além de ignorar o contexto pandêmico
no qual ainda se encontra o país, subtrai dos estudantes o direito
fundamental de acesso à educação; viola os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade; e fere o princípio da igualdade, visto
que são especialmente afetados em seus projetos de vida estudantes
desprovidos de renda significativa e, portanto, impossibilitados de
financeiramente arcarem com a taxa de inscrição.

Indo além, afirmam que o ato do poder público em comento impede, de
forma discriminatória, o acesso de minorias étnico-raciais aos mais elevados
níveis do ensino e da pesquisa, na forma do artigo 208, inciso V, da CF/88.
Sendo assim, caso a validade dos itens impugnados seja mantida, estar-se-á,
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segundo alegam, diante de preocupante retrocesso social no âmbito das
políticas públicas educacionais brasileiras e de evidente contrariedade à
satisfação do interesse público.

Segundo aduz a parte requerente, inclusive com dados das inscrições de
pessoas negras referentes ao ENEM 2020 em comparação ao ENEM 2021, os
itens 1.4 e 2.4 do Edital nº 19/2021 se traduziriam em medida
discriminatória e violadora da Convenção Interamericana contra o Racismo,
Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância, de 2013. Isso
porque, comparativamente, teria havido significativa redução das inscrições
de pessoas negras (pretos e pardos), em termos absolutos e percentuais.

Do exposto, requerem a concessão de medida liminar de urgência ad
referendum do Plenário, para suspender os itens 1.4 e 2.4 do Edital nº 19
/2021. No mérito, requerem a declaração de nulidade da obrigatoriedade
dos estudantes ausentes na data da realização do ENEM 2020 terem de
justificar a ausência com a apresentação dos documentos exigidos no edital.
Nessa esteira, pugnam pela reabertura do prazo de ratificação das
inscrições.

Subsidiariamente, requerem a reabertura do prazo para a aceitação de
autodeclaração dos candidatos, como forma de justificativa válida para a
ausência no ENEM 2020, consideradas as motivações já relatadas para o não
comparecimento ao certame.

Considerando a proximidade das datas das provas do ENEM 2021 (21/11
/2021 e 28/11/2021), solicitei a convocação de sessão plenária virtual
extraordinária para julgamento do referendo da medida cautelar na
presente ação direta.

O Ministro Presidente, acolhendo a solicitação, incluiu o feito em sessão
virtual extraordinária do Plenário desta Corte.

A Advocacia-Geral da União apresentou sustentação oral, realizada pela
Advogada da União Dra. Isadora Maria Belem. De início, sustentou o não
conhecimento da arguição, por ausência de preenchimento do requisito da
subsidiariedade. Aduziu que está em curso Ação Civil Pública na 17ª Vara
Cível da Justiça Federal de São Paulo com objeto assemelhando a dessa
arguição, cuja tutela antecipada foi indeferida.

Argumenta não estarem presentes os requisitos para a medida cautelar.
Afirma que foi aberta a possibilidade de justificar a ausência à prova do
ENEM 2020 por motivo de suspeita ou de confirmação de contágio pela
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Covid-19, mediante apresentação da documentação pertinente, e que
também foi franqueado ao estudante assinalar a opção “não tenho
justificativa para comprovar minha ausência”, no formulário destinado à
motivação da ausência. Destaca que mais de 235 mil estudantes assinalaram
essa opção, o que equivalente a cerca 13% dos participantes que solicitaram
isenção da taxa de inscrição do ENEM 2021.

Ressalta que foram deferidos 80% dos pedidos de isenção. Assevera que
os atos questionados não teriam o objetivo de discriminar estudantes. Por
fim, assevera haver risco de dano inverso, considerando a alta
complexidade logística para a realização do exame e que eventual liminar
comprometeria a continuidade do cumprimento do calendário do evento e
das seleções para universidades públicas e privadas do país.

É o relatório.


