
Responsabilidade é do consórcio, diz gráfica 
 
"Em 16 de setembro, o Connasel [Consórcio Nacional de Avaliação e Seleção], responsável 
pelo Enem, solicitou formalmente à Plural a cessão de espaço destinado aos produtos 
acabados para o manuseio das provas destinadas aos Estados de Minas Gerais e São Paulo, 
em função de riscos de não encerramento do trabalho no prazo, caso fossem transportadas 
para outro local. Por liberalidade, no intuito de colaborar para que o Enem ocorresse no prazo, 
a Plural concordou em ceder gratuitamente o espaço." 
 
Assim o diretor-geral da Plural, Carlos Jacomine, confirmou ontem que parte do manuseio das 
provas do Enem foi feito dentro das dependências da gráfica, em uma área de 1.000 metros 
quadrados. Segundo Jacomine, a área, no início, foi usada apenas para estocar as provas 
prontas. Nesse estágio, os cadernos de questões já estavam encaixotados e separados por 
Estados. 
 
As caixas com provas iam para o Rio, onde eram abertas. Somente lá, os cadernos eram 
separados por município, por escola e por sala de aula, colocados em envelopes e lacrados. 
Mas os atrasos na entrega das capas personalizadas das provas à Plural, o que deveria ser 
feito pelo consórcio, levou a que, no dia 16 de setembro, a gráfica ainda não tivesse recebido 
3,3 milhões de capas (de um total de 9,7 milhões de provas a serem aplicadas), 
correspondentes aos Estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. 
 
O último lote de capas, com mais de 400 mil unidades, foi recebido pela Plural apenas em 25 
de setembro, oito dias antes do primeiro exame. 
 
Segundo Jacomine, a partir de 16 de setembro, "por liberalidade" da gráfica, a área de 1.000 
m2 passou a ser usada para o manuseio das provas. Ou seja, a separação por escola, sala de 
aula, envelopamento e lacração passaria a ser feita no local. 
 
"Obviamente este trabalho, que não era de responsabilidade da Plural, estava sob a guarda e 
vigilância do Connasel, e não caberia à Plural assumir a segurança do consórcio ou controlar 
seus prepostos, sob pena de inversão de papéis. O vazamento ocorreu nesta fase do trabalho, 
em área cedida gratuitamente pela Plural ao Connasel, a pedido do Connasel, para operação 
do Connasel e sob responsabilidade do Connasel", enfatizou Jacomine. 
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