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A Polícia Federal e o Ministério
Público Federal detalharam a
participação de cada um dos
envolvidos.

Em 21 de setembro de 2009,
Filipe Ribeiro, “valendo-se da
facilidade que a sua função lhe
proporcionava, subtraiu um
exemplar da prova 1 do Enem”
das instalações da Plural Edito-

ra Gráfica. No dia seguinte, Fe-
lipe Pradella e Marcelo Sena
Freitas subtraíram um exem-
plar da prova 2.

Pradella, Ribeiro e Sena tra-
balhavam na Cetros, empresa
contratada para a organização
do Enem 2009, e mantinham
relacionamento próximo.

Alegando cansaço, eles não
foram trabalhar nos dias 25 e
26. O real motivo da ausência,
no entanto, foi “a esperança de
que a venda das provas fosse

bem-sucedida”, afirma a denún-
cia. Para a Procuradoria da Re-
pública, “esta coincidência de-
monstra a prévia associação
entre eles”.

Com as provas, Pradella se
reuniu na noite de 29 de setem-
bro com um amigo, o DJ Gre-
gory Craid, na pizzaria de Lu-
ciano Rodrigues. Pradella exi-
biu as provas aos amigos, e Lu-
ciano fez contatos com jornais.

Em 30 de setembro, Gregory
e Pradella ofereceram as có-

pias ao Estado e exigiram R$
500 mil. A solicitação pelo va-
lor foi feita três vezes, o que
caracteriza, segundo o juiz fe-
deral Márcio Rached Millani,
“o cometimento do crime em
continuidade delitiva”.

Rodrigues foi absolvido, por-
que, de acordo com o juiz, “não
há provas de que tenha pratica-
do o delito. Ele não participou
de nenhum dos encontros nos
quais os valores foram solicita-
dos”, diz a sentença.

1º de outubro de 2009
Cancelamento do exame
O Ministério da Educação
cancela o Enem, dois dias
antes de sua aplicação, após
o Estado denunciar seu vaza-
mento. Um dia antes, o jor-
nal havia sido procurado por
um homem que dizia ter as
provas e queria vendê-las por
R$ 500 mil. O Estado não
compra informações. A re-
portagem marcou um encon-
tro, olhou as provas e conta-
tou o ministro Fernando
Haddad, que confirmou o
vazamento após consulta a
técnicos do Inep. A Polícia
Federal abre inquérito para
investigar o caso.

3 de outubro de 2009
Suspeitos indiciados
O empresário Luciano Rodri-
gues e o DJ Gregory Camillo
de Oliveira Craid são indicia-
dos pela PF por envolvimen-
to no vazamento. Gregory
diz à PF que quem obteve as
provas e as repassou a ele foi
Felipe Pradella, que trabalha-
va em uma empresa de segu-
rança que prestava serviços à
Gráfica Plural, onde as pro-
vas foram impressas.

5 de outubro de 2009
Mais indiciamentos
Pradella é indiciado. No dia
seguinte, é a vez de dois ou-
tros suspeitos, Marcelo Sena
e Filipe Ribeiro, que trabalha-
vam com Pradella. A Polícia
Federal encerra o inquérito.

7 de outubro de 2009
Instituições desistem
de usar nota do Enem
Com o adiamento da prova,
USP, Unicamp e outras uni-
versidades desistem de usar
o Enem, o que mais tarde
contribuiu para abstenção
recorde no País (37,7%).

● À Justiça Federal, Felipe Pra-
della declarou que apenas queria
demonstrar a fragilidade do siste-
ma. Sua defesa argumentou que
outros teriam participado do cri-
me e, dado o esquema de segu-
rança comprovadamente inefi-
caz, é possível que outras provas
tenham sido subtraídas.

O advogado Ralfi Rafael da Sil-
va, que defende Gregory Craid,

disse que vai apelar. “Não tomei
ciência (da sentença), tenho de
esperar a publicação.” Na ação,
a defesa sustentou que o adia-
mento do concurso “decorreu de
ato imprudente do ministro da
Educação” e “a prova não foi
transmitida a nenhum aluno”.

Nos autos, a defesa de Marcelo
Sena afirmou que ele “nunca soli-
citou nenhuma vantagem indevi-
da”. Também no processo, a defe-
sa de Filipe Ribeiro anotou que
sua conduta “resumiu-se à entre-
ga de uma prova para Pradella,
não havendo como condená-lo
por condutas posteriores”. / F.M.
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O contrato do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep)
para aplicação do Enem quase tri-
plicou do ano passado para este:
o valor subiu de R$ 128,5 milhões
para R$ 372,5 milhões – alta de
190%. O extrato de dispensa de
licitação foi publicado na sema-
na passada, no Diário Oficial.

O Enem deste ano está marca-
do para os dias 22 e 23 de outu-

bro. Cerca de 6,2 milhões de can-
didatos farão a prova. O número
é recorde desde a criação do exa-
me, em 1998. No ano passado,
4,6 milhões participaram.

Em 2012, o Enem terá duas edi-
ções. A primeira será em 28 e 29
de abril; a outra, no segundo se-
mestre. Também a partir do ano
que vem, os candidatos terão a
possibilidade de pedir vista da re-
dação.

Rafael Moraes Moura
Tânia Monteiro
BRASÍLIA

A presidente Dilma Rousseff
anunciouontem a criação de qua-
tro novas universidades federais

– a do Sul e Sudeste do Pará (Uni-
fesspa), a do Sul da Bahia (Ufes-
ba), a do Oeste da Bahia (Ufoba)
e a da Região do Cariri (UFRC),
no Ceará. Ao todo, as institui-
ções contarão com 17 câmpus,
sendo 12 novos. O governo prevê

que elas iniciem suas atividades
até 2014 e deve investir R$ 604
milhões nas instalações.

“Com a ampliação de vagas
gratuitas na rede federal e o aten-
dimento a regiões onde havia va-
zio de oferta, vamos ampliar o
acesso à educação e estimular o
desenvolvimento regional”, dis-
se Dilma. “A distribuição das no-
vas unidades será um poderoso
instrumento de redução das desi-
gualdades.” O objetivo da inte-
riorização das federais é fazer
com que o jovem permaneça na
sua região, afirmou o ministro
da Educação, Fernando Haddad.

As sedes das novas federais fi-
carão em Marabá (Unifesspa),
Juazeiro do Norte (UFRC), Bar-
reiras (Ufoba) e Itabuna (Ufes-

ba). Segundo o MEC, “a princí-
pio, serão oferecidos cursos
de todas as áreas do conheci-
mento, mas os projetos e a im-
plantação dependem de cada
conselho universitário”.

O governo também anun-
ciou a abertura de 88 novas
unidades de institutos fede-
rais até 2012 em 25 Estados e a
instalação de 20 câmpus em
12 universidades federais.

Haddad observou que as
etapas anteriores de expan-
são das federais foram marca-
das por dificuldades. “Tive-
mos problemas com empresá-
rios. Alguns por má-fé e ou-
tros por falta de cuidado ao
participar da licitação. Eles
acabaram atrasando obras.”

Leia. Estudo pode indicar como
evitar alastramento do câncer

estadão.com.br/saude

Gasto com prova quase
triplica em apenas um ano

Governo cria quatro
universidades federais
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A Justiça Federal condenou
quatro dos cinco envolvidos
no furto e vazamento da prova
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2009. Em sen-
tença de 28 páginas, o juiz Már-
cio Rached Millani, da 10.ª Va-
ra Federal Criminal de São
Paulo, acolheu denúncia do
Ministério Público Federal
que imputou aos réus os cri-
mes de corrupção passiva (exi-
gir vantagem indevida) e viola-
ção de sigilo funcional.

Acusado três vezes de corrup-
ção passiva, Felipe Pradella rece-
beu a pena mais elevada: 5 anos e
3 meses de reclusão. O juiz im-
pôs a Pradella sanção de 72 dias
de multa – cada dia corresponde
a 1/5 do valor do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O acusado, que também amea-
çou a jornalista Renata Cafardo
– na ocasião, repórter do Estado
que participou da cobertura – e
exigiu R$ 10 mil “para não lhe
fazer mal”, foi absolvido do cri-
me de extorsão.

“A violação de sigilo decorren-
te da subtração das provas do
Enem causou danos à adminis-
tração”, assinalou o juiz. “Deve-
se considerar a magnitude des-
ses prejuízos. Além do enorme
dano financeiro suportado pelo
erário, cumpre destacar o incal-
culável sofrimento a que foram
submetidos os alunos que iam
participar do exame. Os depoi-
mentos demonstram que, desde
o início, a intenção (de Pradella)
era exclusivamente obter dinhei-
ro com a venda das provas.”

O juiz alertou que “tal prejuí-
zo atingiu o universo de mais de
4 milhões de alunos”.

Outros dois acusados, Filipe
Ribeiro Barbosa e Marcelo Sena
Freitas (mais informações sobre o
papel de cada um nesta página),
foram condenados a 4 anos e 6
meses de reclusão. Eles e Pradel-
la deverão cumprir a pena inicial-
mente em regime semiaberto, a
partir do trânsito em julgado da
sentença, e poderão apelar em
liberdade. Esses réus foram con-
siderados funcionários públicos
por equiparação (artigo 327 do
Código Penal).

Gregory Craid pegou 2 anos e
4 meses de reclusão por corrup-
ção passiva. A pena foi substituí-
da por duas restritivas de direi-
tos, prestações de serviço à co-

munidade. Luciano Rodrigues
foi absolvido de todos os crimes.

Na época do escândalo, o mi-
nistro da Educação, Fernando
Haddad, estimou o gasto com a

reimpressão da prova em 30% do
valor da licitação (R$ 148 mi-
lhões). “O prejuízo causado à ad-
ministração é estimado em cerca
de R$ 45 milhões”, apontaram os
procuradoresAnaCarolinaPrevi-
talli, Ryanna Pala Veras, Roberto
Antônio Dassié Diana e Márcio
Schusterschitz da Silva Araújo.

Penas baixas. O MPF conside-
rou “as penas baixas e despropor-
cionais à gravidade do crime e
vai apelar da decisão”. Acolhen-
do recurso dos procuradores, o
Tribunal Regional Federal da 3.ª
Região decidiu que os réus de-
vem responder por crime de pe-
culato, em processo separado.

Três acusados trabalhavam pa-
ra uma empresa que prestava ser-
viço à Plural Editora e Gráfica,
onde as provas foram impressas.
Aproveitando-se do fácil acesso
aos cadernos, furtaram as pro-
vas e tentaram vendê-las a veícu-

los de comunicação. A Plural
sempre afirmou que “não teve
nenhuma responsabilidade”.

Os crimes de corrupção, viola-
ção de sigilo e extorsão ocorre-
ram logo após o furto das provas,
quando os acusados ofereceram
o material a veículos de comuni-
cação por R$ 500 mil.

Osjornalistas do Estado viram
aprovaememorizaram questões,
enquanto gravavam o encontro,
fotografado à distância. Os repór-
teres disseram que o material era
de interesse público, mas que o
jornal não paga por informações.
O Estado procurou o MEC, que
cancelou o Enem (mais informa-
ções nesta página).

Condenados vão
apelar ao Tribunal
Regional Federal
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A participação
de cada um

Dinheiro
motivou crime

Justiça condena 4 dos 5 envolvidos
no vazamento do Enem em 2009

Professores de escolas públicas
de pelo menos 19 Estados, além
do Distrito Federal, pararam on-
tem as atividades para pedir o
cumprimento da leique estabele-
ce piso salarial. Segundo a Confe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores em Educação (CNTE), que
organizouoprotesto,houvepara-
lisaçõesenvolvendo17redesesta-
duaise 25 municipais emAlagoas,
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Minas, Mato
Grosso,Pará, Paraíba,Pernambu-

co, Paraná, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Tocan-
tins, Rondônia e Sergipe.

Em Alagoas, cerca de 240 mil
alunos ficaram sem aula. Na Ba-
hia, foram 3 milhões – segundo
informações do sindicato, 120
mil docentes das redes estadual
e municipais pararam. No Rio
Grande do Sul, apenas os municí-
pios de Pelotas e Rio Grande pa-
ralisaram as aulas.

A Lei do Piso foi sancionada
em 2008 e determinou que ne-
nhum professor da rede pública
com formação de nível médio e
carga horária de 40 horas sema-
nais pode ganhar menos que R$
950. O valor do piso corrigido pa-
ra 2011 é R$ 1.187. / TIAGO DÉCIMO e

ELDER OGLIARI

Condenado. Felipe Pradella recebeu a pena mais alta, de 5 anos e 3 meses de reclusão, por acusações de corrupção passiva

estadão.com.br

Educação. Justiça Federal imputou aos réus os crimes de corrupção passiva e violação de sigilo funcional; na sentença, juiz apontou
‘enorme dano financeiro suportado pelo erário’ e ‘incalculável sofrimento’ a mais de 4 milhões de alunos; caso foi revelado pelo ‘Estado’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




