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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINASEFE - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SEÇÃO SINDICAL IFBA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.658.820/0029-64, com sede Rua Aristides 
Ático, nº 56, Barbalho, Salvador (BA), CEP: 40301-220, vem, por seus advogados 
devidamente constituídos pelo instrumento procuratório em anexo (DOC 01), com fulcro 
na Lei 7.347/85, propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
(com pedido liminar) 

 
em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.394.449/0014-50, a ser citada na pessoa da Procuradora-Chefe da 
Procuradoria Federal no Estado da Bahia com endereço na Av. Luis Viana Filho, 2155, 
Paralela, Salvador (BA), CEP: 41.730-101 e INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), autarquia federal com endereço no 
Setor de Indústrias Gráficas - SIG Quadra 4, Lote 327, Brasília (DF), CEP 70610-908, pelas 
razões de fato e de direito que passa a expor: 
 

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE 
AÇÃO 
 
02. Inicialmente, vale ressaltar que o Autor é entidade classista que representa 
ativamente os interesses difusos e coletivos dos servidores federais da educação básica, 
profissional e tecnológica, vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Tecnologia da Bahia – IFBA, conforme Estatuto, Regimento e Ata de Posse, acostados à 
presente exordial (DOCs 02, 03, 04). 
 
03.  O Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal dispõe que “ao sindicato cabe a 
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas”. Ademais, os servidores públicos civis tiveram seu direito de 
sindicalização garantido pelo art. 37, VI, da Constituição Federal de 1988. 
 
04. O sindicato Autor vale-se da substituição dos seus filiados, vez que os sindicatos 
detêm ampla legitimidade extraordinária na defesa de direitos e interesses coletivos, 
sendo desnecessárias as autorizações dos substituídos. “O artigo 8º, III, da Constituição da 
República, confere legitimidade extraordinária aos sindicatos para defender em juízo os 
direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que 
representam”1. 
 
05. A bem de amparar os argumentos expedidos, vale mencionar o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça de que “Prevalece nesta Corte e no Pretório Excelso o 
entendimento de que os Sindicatos detém ampla legitimidade extraordinária na defesa de 
direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, 
inclusive em liquidação e execução de sentença, tratando-se de substituição, e não de 
representação processual, sendo, por esse motivo, desnecessária qualquer autorização dos 
substituídos”2. 
 
06. A presente ação ora ajuizada objetiva garantir o necessário adiamento da 
aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ano 2020, prevista 
para os próximos dias 17 e 24 de janeiro, no Estado da Bahia, até que haja condições 
sanitárias adequadas para sua realização, incluindo a estrutura suficiente e necessária 
na rede de saúde, pública e privada, para atendimentos, de maneira adequada, dos 
casos de COVID-19. 
 

                                                           
1 RE 213974 AgR, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-035 DIVULG 25-
02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-06 PP-01454 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 149-152 
2 EREsp 847.034/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 
03/09/2010 - Precedentes: EREsp. 941.108/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.02.2010; AgRg no 
REsp. 1.120.136/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 26.04.2010; AgRg no REsp. 738.042/RS, Rel. Min. MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 09.11.2009; EREsp. 1.082.891/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJe 
21.05.2009. 
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07. A realização das provas neste final de semana e no próximo afeta diretamente a 
saúde e segurança sanitária de diversos servidores do Instituto Federal da Bahia (IFBA), 
ora substituídos pelo Autor, haja vista que muitos destes atuam como certificadores do 
ENEM, que deverão trabalhar nos dois finais de semana verificando e certificando os 
procedimentos de aplicação do ENEM, conforme informação constante no próprio site do 
Ministério da Educação3: 
 

 
 
08. Ademais, como as provas também serão realizadas nos 22 (vinte e dois) campi do 
IFBA no estado da Bahia, inevitavelmente outros servidores do Instituto deverão 
comparecer aos locais de realização da prova nas mais diversas áreas como tecnologia e 
administrativa. Estes servidores ora substituídos pelo Autor, não são certificadores, mas 
também terão que estar nas sedes do Instituto. 
 
09. Nesse passo, resta demonstrada e comprovada a regularidade formal da entidade 
classista impetrante, bem como sua legitimidade ativa para o ajuizamento da presente 
ACP. 
 
 II – BREVE SÍNTESE DOS FATOS 
 
10. Em meio à maior crise sanitária enfrentada pela humanidade, está prevista a 
realização, nos próximos dias 17 e 24 de janeiro, em todo o estado da Bahia – e também 
no Brasil –, a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Um 
exame desta magnitude, invariavelmente envolve diversos atores para que o mesmo 
possa ser realizado. 
 
11. No estado da Bahia, contabilizando apenas os alunos da rede estadual, mais de 

                                                           
3<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/certificadores#:~:text=Respons%C3%A1veis%20por%20verific
ar%20e%20certificar,por%20exemplo%2C%20relat%C3%B3rios%20e%20alertas>  
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67.000 (sessenta e sete mil) estudantes foram inscritos para realizar as provas do ENEM4: 
 

 
 
12. Ora Excelência, as aulas no estado da Bahia estão suspensas desde 19 de março de 
2020 e o governador prorrogou a suspensão das aulas até o dia 15/01/2021 por meio do 
Decreto 20.165 de 04 de janeiro de 2021. 
 
13. Tem-se que as provas serão realizadas, principalmente, nas escolas da rede pública. 
É sabido que a COVID é mais transmissível em ambientes fechados. Nas salas de aulas dos 
locais onde serão realizado as provas, estarão os candidatos e os aplicadores. As salas de 
aula estarão de janelas abertas para tentar “minimizar” os riscos pela manutenção de 
tanta gente num ambiente fechado. 
 
14. Em pleno verão, com diversas pessoas dentro de uma sala, com precária ventilação, 
a manutenção da realização destas provas certamente traz mais riscos do que qualquer 
outra vantagem. 
 
15. É sabido ainda que, infelizmente, nas festas de fim de ano, foram registradas muitas 
aglomerações em diversas cidades litorâneas do estado. Muitas delas onde serão 
aplicadas as provas do ENEM. 
 
16. Neste momento, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB), a ocupação de leitos de UTI no estado é de 72% (setenta e dois por cento), 

                                                           
4 <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/29/mais-de-67-mil-alunos-da-rede-estadual-se-inscrevem-
no-enem.ghtml> 
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conforme última atualização: 
 

 

 
* https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/  

 
17. Em todo nosso estado já vieram a óbito quase 10.000 (dez mil) pessoas, conforme 
boletins epidemiológicos diários elaborado pela SESAB (DOC 05): 
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18. Não obstante, necessário salientar ainda que a tendência de contágio no estado é 
ascendente (DOC 06): 
 

 
 
19. Como se observa Excelência, a manutenção de um exame desta magnitude é 
bastante temerária. Não se pode esperar que se instale o caos na para que ações sejam 
adotadas. O combate à pandemia da COVID mostra-se mais eficaz com ações de 
prevenção, e a suspensão deste exame em nosso estado mostra-se uma medida 
necessária para a contenção do número de casos. 
 
20. Por mais que se cogite as inúmeras medidas sanitárias para amenizar os riscos, é 
certo que todas as pessoas, até chegarem nos locais de realização de provas, terão que se 
utilizar de transporte público, em sua maioria, bem como é provável as conhecidas 
aglomerações nos portões dos locais de provas, que serão muitos! 
 
21. Ressalte-se ainda que as provas serão realizadas em dois finais de semana, o que 
poderá levar às pessoas envolvidas na realização do exame se submeterem em dois 
momentos distintos a essas aglomerações, o que pode agravar ainda mais a situação. 
 
22. Excelência, não se pode permitir que outros estados cheguem à desesperadora e 
lamentável situação do Amazonas, especificamente a cidade de Manaus, onde no dia de 



 

7 
 

 

ontem, 14/01/2021, o colapso do sistema de saúde levou à falta de oxigênio nos hospitais. 
Felizmente, naquele estado, a Justiça Federal decidiu pela suspensão da realização das 
provas na ACP 1000461-55.2021.4.01.3200. 
 
23. Ante a gravidade da situação que se avizinha, é certo que a suspensão do exame é 
a medida preventiva mais adequada para se evitar contaminações e até mesmo mortes 
evitáveis. Isso para não falar do alto risco em submeter mais de 67 (sessenta e sete) mil 
pessoas a estarem confinadas, em dois dias, por pelo menos 4 horas, em ambientes 
fechados, onde o calor será intenso, e que depois, em eventual contaminação, 
invariavelmente procurarão o sistema de saúde que poderá colapsar com a alta demanda 
repentina. 
 
24. Saliente-se ainda que a projeção de 67 (sessenta e sete) mil pessoas são só os 
candidatos, mas há muito mais gente envolvida para a realização das provas. Observe-se 
ainda a lista de certificadores (DOC 07) onde muitos deles são substituídos pelo sindicato 
ora Autor, como também os mais diversos servidores do IFBA – também substituídos pelo 
sindicato, ora autor – que também estarão mobilizados para atuar nos dois dias de provas. 
 
25. Desta forma, o autor socorre-se ao judiciário para pedir a suspensão da realização 
dos exames do ENEM do estado da Bahia com objetivo de proteger a saúde e a segurança 
dos seus substituídos o que, justamente pela natureza do presente rito, trará benefícios 
também a toda a população do estado da Bahia. 
 

III – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO 
 
DO DIREITO À SAÚDE 
 
26. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
27. Dessa norma, depreende-se que o Estado deve assumir a responsabilidade na 
criação dos serviços necessários à saúde por meio de normas infraconstitucionais. 
Ademais, a legislação determina a responsabilidade solidária entre os entes federativos na 
promoção do direito à saúde. 
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28. Dentre as normas reguladoras do tema, tem-se a Lei 8.080/90, que regulamenta o 
Sistema Único de Saúde (SUS). O referido texto normativo determina que saúde é um 
direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício, ou seja, o Estado deverá garantir a formulação e 
execução de políticas a fim garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 
 
29. O direito à saúde abrange o conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração pública direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, que tem como objetivo assegurar 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. Estão incluídas, ainda, a execução de ações de vigilância sanitária, de 
vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral e 
farmacêutica. Todo o atendimento prestado diretamente pelo Estado deverá atender 
satisfatoriamente as necessidades. 
 
30. Impõe-se, assim, o dever de promover políticas públicas de redução do risco de 
doenças, por meio de campanhas educativas, de vigilância sanitária, de desenvolvimento 
de recursos humanos, alimentação saudável, bem como construção de hospitais, centros 
ambulatoriais e postos de saúde, e fornecimento de medicamentos é inerente ao Estado. 
 
31. Ademais, o direito à saúde deve ser apreciado de forma coletiva, uma vez que está 
baseado nos princípios da igualdade, do acesso universal e da integralidade, de forma 
atender a todos, indistintamente, conforme é assegurado pela Constituição. 
 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 
32. O direito à educação, elevado à categoria de direito social na CF, encontra-se 
frontalmente ameaçado com a manutenção do calendário de realização do ENEM. Isso 
porque, como é assente na doutrina e jurisprudência, tal direito não se restringe à 
educação básica (ensino fundamental e médio), alcançado também o ensino superior. 
 
33. Em interpretação sistemática do texto constitucional, é possível perceber que não 
há sentido em se resguardar o direito individual à liberdade de escolha de trabalho, ofício 
ou profissão sem que se assegure, na mesma medida, o acesso ao ensino universitário. 
Afinal, o direito à educação superior destina-se ao exercício profissional. 
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34. As medidas de prevenção anunciadas, como já exposto, não são suficientes para a 
redução do contágio. 
 
35. Como já exposto, a atual situação pandêmica é mais grave que em maio de 2020. 
Portanto, insistir na aplicação de provas presenciais em momento tão sensível, em que se 
deve lidar com perdas de pessoas queridas, além da necessária intensificação das medidas 
preventivas e combativas, revela-se desumano e, sobretudo, inconstitucional o intento do 
Ministério da Educação e do INEP, principalmente por potencialmente tolher o pleno 
acesso dos examinandos ao ensino superior, tendo em vista que muitos irão privar-se de 
participar do ENEM. 
 
36. Por outro lado, ainda que optem por ir às provas, os examinandos que tiverem de 
realizar o exame nas datas agendadas estarão fatalmente expostos aos riscos de infecção, 
os quais, é sabido, não ficarão enclausurados entre quem prestar o exame. Quer-se 
demonstrar, com isso, que o quadro vivenciado tende a recrudescer, porque a infecção de 
examinandos logo será replicada e sentida por toda a comunidade. 
 
37. Nesse sentido, a 1ª Vara Federal do Amazonas entendeu, corretamente, que o 
adiamento do ENEM é a medida mais apropriada para o momento a fim de se evitar não 
apenas as mortes, como também o colapso da rede de saúde daquele estado nos 
seguintes termos: 
 

“Outra não pode ser a conclusão, que pela imprescindibilidade de adiamento das 
provas, que estão marcadas para os dias 17 e 24/01, datas muito próximas diante 
da situação catastrófica por que passa a cidade de Manaus. Aceitar o contrário é 
agir de forma imprudente  e irresponsável, em que o preço a se pagar pode ser 
muito alto, com milhares de vidas, que não se recuperam e devastam famílias 
inteiras com a perda de cada membro. 
 
Vale ressaltar, que muitas já foram as perdas, de membros de uma mesma unidade 
familiar, inclusive. Seria colocar em mais risco a vida de milhares de estudantes e, 
em efeito cascata, seus familiares. Isso é um peso que consciência alguma deve 
carregar, nem a minha nem a dos procuradores, nem a de qualquer cidadão. 
 
Por outro lado, não risco de dano inverso, uma vez que existem outras datas 
programadas para aqueles que não podem se submeter à prova do dia 17. Na 
próxima data, o Amazonas PODE e DEVE ser encaixado. Na hipótese das 
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universidades com polo no Estado acharem conveniente, ainda é possível se retirar 
do ENEM e organizar prova exclusivamente para os cidadãos aqui residentes. 
Desse modo, nenhum prejuízo iria ocorrer aos estudantes. Por ora, garantir a vida 
é a única medida.” 

 
38. Infelizmente, a decisão da justiça federal do Amazonas veio num momento em que 
a rede de saúde daquele estado já está em pleno colapso. Na Bahia tem-se a oportunidade 
única de agir preventivamente enquanto os índices não estouraram. Os especialistas são 
unânimes em dizer que evitar o colapso do sistema de saúde só é possível com isolamento 
social e evitando-se aglomerações, que serão inevitáveis se for mantido o ENEM para este 
final de semana. 
 
39. Pelo exposto, requer a suspensão do Exame Nacional do Ensino Médio por ser a 
medida mais apropriada para se evitar aglomerações durante os dois finais de semanas, o 
que poderá ocasionar em grave e indesejável colapso do sistema de saúde. 
 
 IV – DO PEDIDO LIMINAR 
 
40. Segundo disposição do Art. 12 da Lei 7.347/85, “Poderá o juiz conceder mandado 
liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”. Para a concessão 
de liminar, necessário a presença da aparência do direito “fumus boni iuris” ou do perigo 
da demora “periculum in mora”. Conforme será demonstrado, no presente caso restam 
presentes ambos os requisitos. 
 
DO FUMUS BONI IURIS 
 
41. Verifica-se a fumaça do bom direito pelas razões de fato e de direito narradas na 
presente exordial, devidamente comprovadas com a apresentação dos devidos dados das 
autoridades sanitárias, além do quê, todas as questões relativas à gravidade quanto à 
pandemia de COVID, bem como os cuidados necessários para evitar sua proliferação são 
constantemente noticiados por todos os meios de comunicação. 
  
42. Excelência, resta evidente que a não realização das provas do ENEM para as datas 
marcadas é a melhor medida para se evitar um indesejável aumento do número de casos 
e, em último caso, até mesmo a perda de vidas. 
 
DO PERICULUM IN MORA 
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43. O perigo da demora reside no fato de que as provas já estão marcadas para os dias 
17 e 24 de janeiro e urge uma medida que suspenda a realização do exame para estas 
datas. 
 
44. Desta forma, a não concessão da liminar restará em grave prejuízo ao resultado útil 
do processo, haja vista que a realização das provas ocasionará o ato que todas as 
autoridades sanitárias, bem como o Autor na presente ACP, pretende evitar. 
 
45. Outrossim, a concessão da referida medida liminar em nada prejudica as rés pois, 
conforme bem decidiu a justiça federal do Amazonas, não há o “...risco de dano inverso, 
uma vez que existem outras datas programadas para aqueles que não podem se submeter 
à prova do dia 17. Na próxima data, o Amazonas PODE e DEVE ser encaixado. Na hipótese 
das universidades com polo no Estado acharem conveniente, ainda é possível se retirar do 
ENEM e organizar prova exclusivamente para os cidadãos aqui residentes. Desse modo, 
nenhum prejuízo iria ocorrer aos estudantes. Por ora, garantir a vida é a única medida.”. 
  
46. Portanto, requer a Vossa Excelência que seja CONCEDIDA A MEDIDA 
LIMINAR PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 
(ENEM) NO ESTADO DA BAHIA NAS DATAS PREVISTAS DE 17 E 24 DE JANEIRO DEVIDO 
AO ALTO RISCO DE AGLOMERAÇÃO NESTE MOMENTO DE SEGUNDO PICO DA PANDEMIA 
DA COVID, O QUE PODERÁ ELEVAR AINDA MAIS O NÚMERO DE CASOS PODENDO 
OCASIONAR COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE E ATÉ MESMO MORTE DE PESSOAS, PARA 
MOMENTO POSTERIOR ONDE SE REÚNA AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ADEQUADAS À 
POPULAÇÃO, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V. Excª. 
 
 V – DOS PEDIDOS 
 
47. Por todo o exposto, requer: 
 

a) a concessão da liminar, inaudita altera pars, para SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO 
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) NO ESTADO DA BAHIA NAS DATAS 
PREVISTAS DE 17 E 24 DE JANEIRO DEVIDO AO ALTO RISCO DE AGLOMERAÇÃO 
NESTE MOMENTO DE SEGUNDO PICO DA PANDEMIA DA COVID, O QUE PODERÁ 
ELEVAR AINDA MAIS O NÚMERO DE CASOS, PODENDO OCASIONAR COLAPSO DO 
SISTEMA DE SAÚDE E ATÉ MESMO MORTE DE PESSOAS, PARA MOMENTO 
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POSTERIOR ONDE SE REÚNA AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ADEQUADAS À 
POPULAÇÃO; 

 
b) a citação da RÉ, para, querendo contestar a presente ação; 

 
c) seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, confirmando a tutela 

antecipada concedida, para determinando a realização do ENEM em data 
alternativa posteriormente, em momento que reúna melhores condições para 
população; 

  
d) a isenção do pagamento de custas nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85; 

 
48. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. 
  
49. Dá-se à causa para efeitos meramente fiscais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
Salvador (BA), 15 de janeiro de 2021. 

 
 

RODRIGO COSTA ARAÚJO SOUZA 
OAB/BA 32.174 


