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PROCESSO: 1002133-89.2021.4.01.3300
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
POLO ATIVO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL
REPRESENTANTES POLO ATIVO: RODRIGO COSTA ARAUJO SOUZA - BA32174
POLO PASSIVO:INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA e outros

DECISÃO

SINASEFE - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SEÇÃO SINDICAL IFBA - propõe a presente Ação Civil
Pública contra a UNIÃO e o INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, com pedido de concessão de liminar, para o fim de
“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” (g.n.).
Afirma que é entidade classista que representa os interesses difusos e coletivos dos servidores
federais da educação básica, profissional e tecnológica, vinculados ao Instituto Federal de
Educação, Ciência eTecnologia da Bahia – IFBA, e que a demanda 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.
Argumenta que 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 Educação.
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Pontua, ainda, que, por mais que se implantem as medidas sanitárias anunciadas pelos réus para
fins de prevenção de contágio por COVID-19, a própria circunstância em que o exame é realizado
favorece a contaminação, dada a quantidade de pessoas envolvidas em sua realização, tanto
alunos quanto profissionais alocados, bem como os próprios locais de aplicação das provas,
salas pouco arejadas.
Juntou Estatuto Social, Regimento e Ata de eleição da atual diretoria, bem como outros
documentos.
A União e o INEP apresentaram manifestação preliminar na presente data, alegando terem
tomado ciência da presente ação em razão de monitoramento prévio, dada a relevância do tema.
Alegam, preliminarmente, a existência de prevenção com a demanda que tramita na Seção
Judiciária do Estado de São Paulo (autos n. 5006658-65.2020.4.03.6100), em razão de
conexão/continência, já que a referida ação pretende o adiamento das provas do ENEM em todo
o território nacional, em razão do risco de transmissão da COVID-19 decorrente da aplicação das
provas no atual estágio da pandemia. No mais, pedem a cominação de prazo para apresentação
de novos dados técnicos antes da apreciação da liminar, e no mérito pugnam pelo seu
indeferimento.
Vieram os autos conclusos.
Merece acolhimento a preliminar suscitada pela União e pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Cotejando-se os elementos identificadores da presente ação e da ação civil pública nº 500665865.2020.4.03.6100, em curso perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de São
Paulo, verifica-se haver entre as demandas identidade parcial de pedidos, de causa de pedir e de
partes.
Com efeito, em sede de tutela de urgência, pede a parte autora da presente ação “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”.
Já a Ação Civil Pública nº 5006658-65.2020.4.03.6100 – distribuída em 16/4/2020 à 12ª Vara
Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo veicula o seguinte pedido:
“6. Dos pedidos
Pelo exposto, requer-se:
a) liminarmente, inaudita altera pars, que seja determinado aos réus que estendam o prazo para a
solicitação de isenção da taxa de inscrição do ENEM e para a justificativa de ausência do ENEM
2019 por, no mínimo, mais quinze dias;
b) liminarmente, que seja determinado aos réus a adequação do calendário e cronograma do
ENEM à realidade do atual ano letivo, seja a partir de uma comissão, seja via consulta, com a
indispensável oitiva dos representantes das 26 Secretarias Estaduais de Educação, da Secretaria
de Educação do Distrito Federal, das universidades públicas federais e de associações
representativas dos estudantes, além de outros órgãos, instituições e pessoas que se mostrarem
necessários, inclusive com o adiamento da data de realização da prova do ENEM,
considerando o contexto da falta de aula e reorganização dos períodos letivos em
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decorrência das medidas de isolamento derivadas da pandemia, que poderia colocar em
uma situação de ainda maior desigualdade os estudantes de escola pública, que não vêm
tendo aulas, em relação àqueles de escolas particulares que mantêm a atividade a
atividade letiva virtualmente;
c) liminarmente, e subsidiariamente ao pedido b, mantido o cronograma atual do ENEM, que seja
determinado aos réus a comprovação nos autos de tomada de medidas para garantira
continuidade dos dias letivos nas instituições públicas de ensino médio;
d) no mérito, a convolação da tutela de urgência requerida em provimento jurisdicional
definitivo"; (...) (g.n.).

Em petição intercorrente protocolizada em 8/1/2021, requereu a Defensoria Pública da União na
mesma ação civil pública o seguinte:

“(...) A situação é nova, notadamente em razão de tratar-se de uma segunda onda de infecções.
As decisões até agora proferidas no presente processo, tanto nos autos principais, quanto no
agravo de instrumento, não a alcançam, portanto. E essa alteração da realidade fática,
agravando-a, justifica a concessão de uma nova tutela de urgência, para que o exame seja
adiado até que possa ser feito de maneira segura, ou ao menos enquanto a situação não esteja
tão periclitante quanto agora.
Por todo o exposto, requer-se seja concedida a tutela de urgência para que seja
determinado o adiamento das provas do ENEM agenda para 17 e 24 de janeiro de 2021(...)”.
(g.n.).

Observa-se, assim, que se pretende, em ambas as ações, a adequação do cronograma do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM às restrições sanitárias recomendadas para o controle
da pandemia causada pelo novo coronavírus, com o adiamento das próximas provas, de modo
que se constata a existência de coincidência parcial de pretensões e de causa de pedir, bem
como de partes, a recomendar a reunião dos processos, ante o risco de prolação de decisões e
de sentenças contraditórias ou conflitantes, temor que inspira e que justifica as regras de
modificação de competência por conexão e por continência traçadas pelos arts. 54, 55, 56, 57 e
58 do Código de Processo Civil, as quais incidem no caso sob apreciação:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência,
observado o disposto nesta Seção. (g.n).
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
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II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles. (destaques ora acrescentados).
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto
às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das
demais. (destaques ora acrescentados).
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente,
no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso
contrário, as ações serão necessariamente reunidas. (destaques ora acrescentados).
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão
decididas simultaneamente. (destaques ora acrescentados).

Imperioso destacar, ainda, a regra enunciada no art. 2º da Lei nº 7.347/1985, que reforça a
necessidade de reunião de feitos conexos:
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano,
cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
(destaques ora acrescentados).

Reconhecida, pois, a conexão entre as ações, pela identidade parcial de pedidos, de causa de
pedir e de partes, ante o disposto no art. 58 do Código de Processo Civil, forçoso determinar a
reunião das demandas, a fim de que sejam julgadas simultaneamente pelo Juízo da 12ª Vara
Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, prevento para esta ação civil pública, uma vez
que a ação civil pública nº 5006658-65.2020.4.03.6100 que lá tramita foi ajuizada em 16/4/2020 e
ainda se encontra em curso naquele Juízo na data de hoje, como revela consulta ao sistema de
andamento processual.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 54, 55, 56, 57 e 58 do Código de Processo Civil e no
art. 2º da Lei nº 7.347/1985, declino da competência para processar e julgar a presente ação e
determino a remessa do presente feito à 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de
São Paulo, para que seja distribuída por dependência ao processo nº 500665865.2020.4.03.6100, com as anotações pertinentes.
Cumpra-se, com urgência, a determinação de remessa do presente processo para a 12ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo independentemente de intimação
da parte autora, haja vista a pendência de análise de pedido de tutela de urgência.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.
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