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O Ministério da Educação minimizou ontem o episódio dos cadernos do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade) encontrados sem lacre no interior do Rio de Janeiro e 
afirmou que a prova está mantida para 8 de novembro. A empresa responsável pelo teste, 
Consulplan, partiu para o ataque: acusou agentes da Polícia Rodoviária Federal de violar as 
caixas em que as provas eram transportadas.  
 
A confusão começou na tarde de terça-feira, quando o motorista da Consulplan Carlos Alberto 
Turetta seguia de São Paulo para o município mineiro de Muriaé, de caminhonete, até ser 
parado em uma blitz em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Durante a inspeção, os 
agentes rodoviários encontraram quatro caixas de papelão sobre o banco traseiro. Ao abri-las, 
encontraram 400 provas do Enade que serão aplicadas no primeiro domingo do mês que vem.  
 
Lacradas 
 
A empresa responsável pela prova alegou ter documentos para assegurar que as caixas saíram 
lacradas da gráfica em São Paulo e afirma que os pacotes foram abertos pelos agentes na 
blitz. A PRF rebateu a acusação e, por meio da assessoria de imprensa, informou que "as 
caixas não estavam lacradas, foram encontradas no banco da caminhonete e sequer estavam 
em pacotes de plástico".  
 
Enquanto estava retido pela polícia na terça-feira, o motorista da empresa confirmou aos 
policiais rodoviários que as caixas foram colocadas na caminhonete sem o lacre. "Essas caixas 
não iam vir. Eles resolveram colocar lá na hora e eu nem vi que colocaram sem o lacre", 
afirmou. Procurado ontem pela reportagem, Turetta evitou sustentar essa versão. "Prestei os 
esclarecimentos à empresa e não tenho mais nada a declarar", disse, por telefone.  
 
As provas não foram apreendidas pela PRF e estão no cofre da empresa em Muriaé. A 
Consulplan informou que os 400 cadernos são especiais, para estudantes portadores de 
deficiências visuais, e que a opção pelo transporte na caminhonete foi devido ao pequeno 
volume do material. O veículo transportou também os cartões de resposta das provas, 
documentos que não estão sob sigilo. A Consulplan disse, em nota, que "o transporte estava 
sendo realizado de forma legal, segura, por dois funcionários de confiança", e que o sigilo das 
provas não foi comprometido. A Polícia Rodoviária Federal também informou que não houve 
manuseio das provas durante a blitz.  
 
Integridade 
 
Esse foi o segundo transtorno em provas do Ministério da Educação em menos de um mês. No 
início de outubro, o órgão cancelou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a apenas dois 
dias do teste. Desta vez, no entanto, o ministro da Educação, Fernando Haddad, preferiu não 
comentar o assunto. Apenas a assessoria de imprensa do órgão se manifestou. Informou que 
"a integridade das provas está assegurada" e que o exame não sofrerá alterações no 
calendário.  
 
Mesmo assim, o Ministério Público Federal vai apurar se houve falha na segurança durante o 
transporte das provas. A investigação seria feita pela procuradoria em Petrópolis, no Rio de 
Janeiro, mas ontem a procuradora responsável, Vanessa Seguezzi, decidiu encaminhar o 
processo para a Procuradoria da República no Distrito Federal, sob o argumento de que os 
órgãos responsáveis pelo exame estão em Brasília. Cerca de 1,1 milhão de alunos farão o 
Enade, em 997 cidades do País.  
 
Enem 
 
Na madrugada de 1º de outubro, o ministro da Educação anunciou o cancelamento das provas 
do Enem após ser informado de que a imprensa teve acesso ao conteúdo da prova antes da 
aplicação, então prevista para os dias 3 e 4 deste mês. Por causa disso, o ministério foi 



obrigado a remarcar os exames e fazer um contrato emergencial para elaborar novos exames, 
que serão aplicados em 5 e 6 de dezembro. A mudança atrapalhou os planos de 4 milhões de 
alunos e fez com que universidades como Unicamp e USP desistissem de usar os resultados do 
Enem como parâmetro para o vestibular. 
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