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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO 

 

 

 

 

 

DANILO JORGE DE BARROS CABRAL, brasileiro, casado, 

Deputado Federal, portador da Cédula de Identidade nº XXXXX 

e do CPF nº XXXXXX, com endereço profissional na Câmara 

dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 423, Brasília – DF, CEP: 

70160-900; e  

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA, brasileira, Deputada 

Federal, Carteira Parlamentar 408 – Legislatura 56ª, portadora 

do RG 12055956 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 

295.863.721-20, com endereço profissional na Câmara dos 

Deputados, Anexo III, Gabinete 371, Brasília – DF, CEP: 70160-

900; com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas da União, vêm oferecer 

 

 

REPRESENTAÇÃO, 

 

para que essa Corte de Contas, no cumprimento de suas 

competências constitucionais, decida pela adoção das medidas 

necessárias a conhecer e a avaliar a atuação dos órgãos 

governamentais, em especial do Ministério da Educação e do 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

INEP, na elaboração e realização do Exame Nacional do Ensino 

Médio, pelas razões a seguir expostas: 
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II – DOS FATOS  

 

Conforme divulgado na imprensa, no dia 08 de novembro de 

2021, trinta e sete servidores pediram exoneração do cargo que ocupavam no 

Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, sob a justificativa de “fragilidade técnica e administrativa” na gestão da 

Autarquia Federal, agravada pela prática de intimidação e censura – reveladoras 

de assédio moral - contra os respectivos servidores. Os cargos, até então 

ocupados por servidores de carreira, possuem atribuições de fiscalização do 

cumprimento do contrato do Enem nos dias de aplicação de prova e de 

operacionalização da base de dados que servirá para divulgar as notas dos 

participantes.  

A alegada fragilidade técnica e administrativa guarda relação 

com as investidas de interferência política exercida sobre a entidade, com 

inobservância de critérios técnicos e pedagógicos essenciais à eficiência do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, denúncias de servidores 

da Autarquia revelaram que está sendo desmontado o radar logístico e de 

segurança do Enem. 

A instabilidade e indefinição sobre a realização do exame que se 

avizinha pode resultar tanto em falhas organizativas na realização do exame 

como em desinformação e desmotivação dos estudantes, vulnerando o princípio 

da segurança jurídica e da confiança legítima, e pondo em cheque o programa 

governamental que é a principal porta de acesso ao ensino superior.  

Observa-se que o atual imbróglio envolvendo exame do Enem 

não é prática recente ou isolada na gestão do Presidente Jair Bolsonaro. Na 

edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada em 2018, recém-

eleito Presidente da República, Jair Bolsonaro criticou uma questão que tratava 

de um dialeto usado entre gays e travestis, e ainda ressaltou que em sua gestão, 

o Ministério da Educação não abordaria questões “dessa forma” e que ainda iria 

tomar conhecimento da prova antes da aplicação. 
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No ato de posse do então presidente do Inep em 2019, Marcus 

Vinícius Rodrigues, a decisão de interferência ideológica sobre o Enem foi 

reafirmada. “Sem dúvida, uma dessas medidas [vai ser] analisar todo o banco 

de questões que nós temos”, afirmou o gestor. 

Em 2019, o Inep criou uma comissão para analisar as questões 

que compõem o Banco Nacional de Itens do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem). Como resultado, a comissão eliminou 66 questões previstas no BNI. 

No dia 03 de junho de 2021, o ministro Milton Ribeiro chegou a 

afirmar, em entrevista à CCN Brasil, que queria ter acesso antecipado à prova 

do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para evitar aquilo que definiu como 

"questões de cunho ideológico".  

Ontem, 15 de novembro de 2021, em Dubai, Bolsonaro 

explicitou que há controle ideológico sobre a prova do Enem ao afirmar que "o 

que eu considero muito também: começam agora a ter a cara do governo as 

questões da prova do Enem". 

Em entrevista ao Fantástico, funcionários, que não se 

identificaram à reportagem, relataram interferência no conteúdo das provas, com 

censura às questões do exame. Anderson Oliveira, que ocupa o cargo de diretor 

de avaliação da Educação Básica e tem a função de fazer a leitura dos itens, 

segundo os servidores, solicitou a retirada de cerca de 20 questões. 

São fatos e afirmações de demonstram a toda evidência que, 

sob o pretexto de promover uma revisão técnica de itens, cujo objetivo deveria 

ser a verificação da sua pertinência com a realidade social, de modo a assegurar 

um perfil consensual do Exame, criou-se um verdadeiro aparato estatal para 

fazer “controle ideológico” do exame.  

E os riscos à segurança do exame não se restringem ao controle 

logístico. Servidores da entidade também relataram que as etapas de elaboração 

do exame, protegidas por ambiente controlado – com restrição de acesso de 

pessoal mediante uso de detectores de metais, acesso biométrico e câmeras de 

segurança – de modo a resguardar o sigilo da prova, em prestígio ao princípio 

da igualdade, mormente porque o ENEM é instrumento universal de acesso ao 

ensino público superior, também estiveram sob o risco de violação. Contrariando 
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as restrições, o Presidente do INEP teria solicitado a inclusão de vinte e dois 

nomes na lista de pessoas autorizadas a ter acesso à prova do Enem. 

Considerando as irregularidades denunciadas pelos próprios 

servidores do INEP, respaldadas pela Associação de Servidores do INEP, que 

demonstrou, em nota pública, a preocupação com a falta de direcionamento 

técnico por gestores devidamente capacitados nas ações institucionais da 

Autarquia, apelando para a necessidade de atuação urgente voltada ao 

equacionamento da situação e redução dos riscos para a sociedade, a avaliação 

preventiva e proativa dessa Corte de Contas sobre a atuação dos órgãos e 

entidades governamentais se mostra indispensável para o controle da 

legalidade, da legitimidade e da economicidade da sistemática adotada para o 

Exame do ENEM.  

Uma auditoria operacional é imprescindível para assegurar a 

lisura do exame que se reveste da natureza de programa governamental, haja 

vista a sua finalidade de conferir efetividade ao dever do estado de promover o 

acesso à educação em todos os níveis e modalidades de ensino. O ENEM é 

ferramenta de extrema relevância na política de acesso ao ensino superior 

gratuito. Além de viabilizar o ingresso em instituições públicas, assegura a 

manutenção de estudantes em universidades particulares, através de bolsas de 

estudo integrais e parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni).  

Ademais, não se pode negar o papel primordial do ENEM de 

indicador de mensuração da qualidade do ensino no país, trazendo como 

consequência positiva, o fomento para a melhoria da qualidade do ensino e das 

próprias instituições de ensino, em complementação às diretrizes, metas, 

objetivos e estratégias do poder público para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

O exame do Enem demanda um processo longo e oneroso. 

Segundo informações divulgadas pelo Inep, o Enem 2020, custou R$ 682 

milhões aos cofres públicos. Somente a abstenção de 2,84 milhões de 

candidatos do Enem 2020 - número que representa pouco mais da metade 

(51,5%) dos inscritos -, gerou um prejuízo de R$ 332,5 milhões aos cofres 

públicos. 
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Como visto, os fatos ora narrados escancaram violações aos 

princípios constitucionais da administração pública, notadamente aos princípios 

da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, e podem afetar 

significativamente o acesso à educação constitucionalmente previsto. Assim, 

faz-se necessário que o TCU instaure processo de fiscalização sobre o Inep e o 

MEC, com vistas a mensurar os impactos das demissões sobre as ações 

relacionadas à execução e fiscalização, bem como a própria realização do 

exame, que tem realização prevista para o próximo dia 21 de novembro, para os 

cofres públicos e para a sociedade, adotando todas as providências que julgar 

necessárias para a correção de eventuais falhas observadas.  

Ressalte-se que os Deputados Federais possuem legitimidade 

para representar, a teor do que dispõe o inciso III do art. 237 do Regimento 

Interno do TCU, visando ao exercício das competências dessa Corte na 

apuração de eventuais irregularidades que tenham conhecimento em razão do 

cargo que ocupem.  

Ante o exposto, com fulcro no artigo 237, inciso III, do Regimento 

Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU nº 246, de 30 de novembro de 

2011, requer, pelas razões acima aduzidas, que o Tribunal conheça desta 

representação para, no cumprimento de suas competências constitucionais, 

decida pela adoção das medidas necessárias à: 

 

a) apuração das irregularidades denunciadas pelos servidores 

do INEP: 

1. no processo de revisão das questões do Enem, efetivado sem 

o devido respaldo técnico e pedagógico, a evidenciar a utilização do aparato 

estatal para fins de controle ideológico do exame, em afronta aos princípios da 

moralidade e da impessoalidade; e  

2. na segurança do exame do Enem, tanto no que diz respeito à 

violação do sigilo das provas, pela ampliação imotivada de acesso ao conteúdo 

por pessoas estranhas à entidade, como pelo eventual desmonte da rede 

logística, pelo risco de afronta aos princípios da igualdade e da eficiência que 

devem reger o processo de seleção de estudantes no acesso ao ensino superior.    
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b) fiscalização operacional visando a avaliar a atuação dos 

órgãos e entidades governamentais, em especial do Ministério da Educação e 

do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

notadamente quanto ao processo de elaboração e realização do exame do 

Enem, programa governamental para acesso ao ensino superior gratuito;  

c) recomende, se assim julgar necessário, as adequações 

necessárias para a viabilização do exame o prazo programado – 21 e 28 de 

novembro de 2021 -, inclusive, nos termos em que autorizam o art. 44 da Lei nº 

8.443, de 1992 e o art. 273 do Regimento Interno do TCU, o afastamento cautelar 

do Presidente do INEP, Senhor Danilo Dupas, apontado como o responsável 

pelas irregularidades, cometidas para atender interesses que não se coadunam 

com o interesse público.  

 

Brasília, 16 de novembro de 2021. 

 

 

Danilo Cabral 

DEPUTADO FEDERAL 

 


