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Notícia anterior Próxima notícia

Enem não tem detectores de metal para
prova
A três meses do exame, Inep briga na justiça para obter equipamentos

-BRASÍLIA- A menos de três meses da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 5 e
12 de novembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não
tem os detectores de metal para serem usados nos locais de prova. A medida de segurança foi adotada nas
últimas edições para evitar fraudes, já que o aparelho, em forma de raquete, é capaz de barrar a entrada de
candidatos com microcelulares e pontos eletrônicos.

Sem garantia. Estudantes no exame passado; Enem contou com detectores para evitar fraudes nos
últimos anos

Ao se dar conta do problema, o Inep exigiu do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de
Promoção de Eventos (Cebraspe) — responsável pela aplicação do Enem durante anos até ter o contrato
rescindido em 2017 — o repasse de 81.376 equipamentos, alegando ser o dono do material. O Cebraspe, por
sua vez, sustenta que o acervo lhe pertence e que não tem obrigação de cedê-lo. A briga foi parar na Justiça.

A juíza federal Diana da Silva, em sua decisão, deu razão ao Cebraspe. Ela determinou que a organização é
a proprietária dos equipamentos e que não pode ser obrigada a entregá-los, argumentando que o Inep não
comprovou, em momento algum, a aquisição dos objetos.

O Inep sustenta que nos pagamentos feitos ao Cebraspe para a realização do Enem, de 2014 a 2016,
estavam incluídos os custos dos equipamentos. Alega ainda que em contratos com organizações sociais, como
é o caso, os bens adquiridos são de propriedade do poder público. PROPOSTA DE LOCAÇÃO O Cebraspe
apresentou notas fiscais de 80 mil detectores em seu nome. E anexou planilhas de custos de 2016
especificando a “utilização, manutenção, higienização” de 30 mil equipamentos, para reforçar a tese de que o
Inep pagava pelo uso, mas não era proprietário. O Instituto entrou com pedido de reconsideração da decisão,
que foi mantida.
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Por trás do imbróglio está a desavença devido à rescisão com o Cebraspe para o Enem 2017. A decisão do
governo retirou cerca de 80% da arrecadação do centro, que teme não conseguir se manter financeiramente.
Em seu lugar, entrou o consórcio formado por Fundação Cesgranrio, Fundação Getulio Vargas (FGV) e Vunesp.
A escolha de que instituição vai aplicar e corrigir as provas pode ser feita sem licitação.

Feita a troca, o Inep atentou para a falta de detectores e procurou o Cebraspe para propor uma locação. A
organização social, porém, decidiu não aceitar. Sem saída, o Inep enviou um ofício, em julho, ao Cebraspe,
pedindo a entrega dos detectores até que se conclua a discussão sobre sua propriedade, alertando para a
adoção de medidas judiciais. Depois da mensagem, o Centro decidiu entrar com mandado de segurança
preventivo para não ser obrigado a entregar o equipamento.

Em nota, o Inep informou que o Enem 2017 “contará com a utilização de detectores de metal, em todos os
locais de prova”, mas não disse como garantirá isso. Já o centro informou que comprou 80 mil detectores entre
2014 e 2016 e disse ser “evidente que esses aparelhos são de sua propriedade”, mas que analisa atender à
solicitação do Inep, ao menos parcialmente.
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