
CGU
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União
OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Referência: 23480.018679/2016-17; 23480.018681/2016-88

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso a informação.

Restrição de 
acesso: Sem restrição.

Resumo: Objeto do pedido: Microdados do SISU e do PROUNI.
Opinião  técnica:  Desprovimento  em  relação  às  informações  do  PROUNI,

devido a incidência do artigo 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/12. Provimento

parcial das informações relativas ao SISU, uma vez que não se configurou a

existência  de  trabalho  adicional  de  análise,  interpretação  e  consolidação  de

dados  ou  informações,  conforme  o  entendimento  da  CGU.  Entende-se,  por

conseguinte, que a descaracterização do CPF dos candidatos inscritos no SISU

é ação suficiente para que a disponibilização das informações não ofenda o

disposto no artigo 31 da Lei nº 12.527/11.

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

Ministério da Educação -MEC.

Recorrente: C.M.

Palavras-Chave: Banco de dados. Educação Superior – Interesse pessoal. Dentro do escopo da

LAI  –  Trabalho  adicional.  Informação  pessoal  –  Conhecido  e  parcialmente

provido.

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitação de acesso à informação com base na Lei nº 12.527/2011,

conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO 23480.018679/2016-17
ATO DATA TEOR

Pedido Inicial 21/10/2016 • Notas  de  corte  para  cada  curso  e  Universidade

(inclusive código do curso) participante do SISU, entre

2010 e 2016. Solicitante requer que as notas de corte

sejam detalhadas por ampla concorrência e todos os



tipos de reserva de vagas (e.g. escola pública, indígena,

afrodescendente, etc);

• Microdados  referentes  ao  SISU,  entre  2010  e  2016.

Solicito nota do Enem (nota final e nota bruta de cada

participante),  município  e  Estado  de  residência  do

candidato,  opções  de  cursos  escolhidos  (nome  do

curso  e  da  instituição,  turno,  campus,  modalidade

acadêmica), informação se o candidato concorreu por

ampla concorrência ou reserva de vagas, e o tipo de

reserva de vagas escolhido.
Resposta Inicial 24/11/2016 Pedido  parcialmente  atendido.  Foi  encaminhada  à

requerente  planilha  excel  com dados  disponíveis  acerca

das notas de corte do sistema de seleção unificada, SISU.

Observe-se  abaixo  o  detalhamento  das  informações

enviadas, relativa aos anos de 2010 a 2016: 

• Nome da Instituição de Ensino Superior;

• Sigla da IES;

• Nome do campus;

• Nome do curso;

• Grau;

• Turno;

• Descrição  da  modalidade,  com  a  indicação  dos

candidatos  que  se  inscreveram  por  meio  do

sistema de cotas, a partir de 2013;

• Nota de corte.

As demais informações  não foram disponibilizadas  com

base nos seguintes argumentos:

“ (...) Salientamos que a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de

2012, conhecida como Lei de cotas, teve vigência a partir

de 2013, motivo pelo qual não constam modalidades de

concorrência de acordo com a referida  Lei  em edições

anteriores a esse ano pelo Sisu. Ainda, ressaltamos que os

dados das instituições, como o código, estão disponíveis
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no  Cadastro  de  Instituições  e  Cursos  Superiores  do

Ministério  da  Educação  (Cadastro  e-MEC),  em

http://emec.mec.gov.br/. Destarte, em relação ao restante

do pedido, registramos que não está legalmente prevista a

possibilidade de produção de bases de dados ou relatórios

customizados  conforme  o  interesse  de  cada  cidadão,

conforme se depreende da inteligência do art. 7º da Lei nº

12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. Nesta mesma

linha,  o  art.  13,  inciso  III,  do  Decreto  nº  7.724/2012

determina que não serão atendidos pedidos de acesso à

informação que exijam trabalhos  adicionais  de análise,

interpretação ou consolidação de dados e informações, ou

serviço de produção ou tratamento de dados que não seja

de  competência  do  órgão  ou  entidade.  Como  Vossa

Senhoria pode observar, o comando para não atendimento

ao  vosso  pedido  consta  expressamente  do  Decreto

Presidencial.  Portanto,  atendê-lo  implicaria  em

descumprimento  ao  citado  dispositivo  legal  além  de

acarretar  desproporcional  esforço  e  custos

administrativos com processamento de dados envolvendo

as áreas de tecnologia da informação deste Ministério e

do  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, órgão responsável

pelo  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  –  Enem,  para

geração  dos  relatórios  solicitados,  demandando

levantamento e análise de milhões de registros do Sistema

de Seleção Unificada – Sisu. Atenciosamente, Fernando

Augusto Rodrigues Bueno Coordenador-Geral de Projetos

Especiais  para  a  Graduação  Secretaria  de  Educação

Superior”
Recurso à

Autoridade Superior
28/11/2016 Cidadã recorreu nos seguintes termos:

“Prezados,

Cumprimentos  cordialmente  e  escrevo  novamente  para

informar  que  dados  semelhantes  foram  encaminhados
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através  da solicitação/pedido NUP 23480.008250/2016-

11.  A  solicitação  atual  difere  minimamente  da  acima

citada  pois  solicito  adicionalmente  informação  se  o

candidato concorreu por ampla concorrência ou reserva

de vagas, e o tipo de reserva de vagas escolhido.

Noto  também  que  esta  solicitação  não  exige  trabalhos

adicionais de análise,  interpretação ou consolidação de

dados  e  informações,  ou  serviço  de  produção  ou

tratamento  de  dados  que  não  seja  de  competência  do

órgão  ou  entidade.  SOLICITO  OS  DADOS  BRUTOS,

SEM NENHUMA ANÁLISE OU TRATAMENTO.

Por  fim,  o  ingresso  a  universidade  pública  via  SISU

constitui um concurso público, e as informações sobre a

classificação  dos  candidatos  deve  ser  publicamente

divulgada pelo Ministério da Educação.

Agradeço antecipadamente”.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Superior
05/12/2016

Pedido indeferido, com base nos seguintes argumentos:

“Prezada Senhora, 

Cumprimentando-a cordialmente comunico o indeferimento do

recurso  interposto,  considerando  todos  os  esclarecimentos

sobre  o  assunto  já  foram  devidamente  prestados.  As

informações  do  SISU  não  de  encontram  estruturadas  em

conformidade com a vossa solicitação, motivo pelo qual seria

necessário  customizar  dados  a  partir  de  diversas  tabelas

internas  do Sistema,  bem como a  partir  de  dados  de  bases

externas ao SISU, como o ENEM. Tal procedimento é vedado

pelo art. 13, III, do Decreto n 7.724, de 16 de maio de 2012

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/decreto/d7724.htm). 

Atenciosamente, 

PAULO BARONE 

Secretário de Educação Superior”
Recurso à

Autoridade Máxima
05/12/2016 Cidadã recorreu nos seguintes termos:

“Cumprimento-o cordialmente e agradeço a sua resposta.
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Entretanto, gostaria de notar que o fato de as informações

do SISU não se encontrarem estruturadas de acordo com

a minha solicitação NÃO se enquadra no procedimento

vedado pelo artigo art. 13, III, do Decreto n 7.724, de 16

de  maio  de  2012

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/decreto/d7724.htm). 

Gostaria  de  refazer  minha  solicitação  para  que  vcs

disponibilizem os microdados na estrutura que possuem,

isto é, dados individuais brutos, sem nenhum tratamento

ou manipulação por parte de vcs.

O Ministério da Educação detêm o monopólio dos dados

do  SISU,  e  estes  não  podem  ser  disponibilizados  por

nenhum outro órgão da iniciativa pública, nem podem ser

substituídos  por  dados  de  outras  fontes  de  dados

alternativas.

A  admissão  a  universidades  públicas  é  um  concurso

público e estas informações devem estar disponíveis aos

cidadãos”.

Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
12/12/2016

Pedido indeferido, com base nos argumentos abaixo:

“Cumprimentando-a  cordialmente  comunico  o  indeferimento

do recurso interposto, considerando todos os esclarecimentos

sobre o assunto já foram devidamente prestados. A título de

colaboração, comunicamos que os dados disponíveis acerca do

programa  encontram-se  publicados  por  intermédio  dos  links

http://dados.gov.br/dataset/sisu-sistema-de-selecao-unificada

e/ou http://dados.gov.br/dataset/ensino-superior-sisu-sistema-

de-selecao-unificada.

Atenciosamente,

José Mendonça Bezerra Filho

Ministro de Estado da Educação”
Recurso à CGU 20/12/2016 Cidadã recorre com base nos argumentos abaixo:

“Prezados Senhores,

Cumprimento-os cordialmente e agradeço o retorno.
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Entretanto,  enfatizo  novamente  a  ausência  de  qualquer

justificativa razoável e legal para a não disponibilização

dos microdados solicitados para pesquisas acadêmicas. O

SISU foi implantando em 2010, e trata-se de um concurso

público, que aloca alunos a universidades públicas, e o

seu resultados deve ser ampla e irrestritamente divulgado

ao público. Desde o seu início em 2010 já se passaram 6

anos, o que daria tempo suficiente para que o Ministério

da Educação organizasse os dados e os disponibilizasse

ao público.

O  MEC  é  o  unico  detentor  dos  dados,  que  não  estão

disponíveis através de outras fontes. Os links citados na

resposta  do  Sr.  Ministro  da  Educação  possuem  poucos

dados,  demasidamente  agregados,  e  insuficientes  para

pesquisas  acadêmicas.  Por  exemplo,  no  link

http://dados.gov.br/dataset/sisu-sistema-de-selecao-

unificada, existe apenas informação sobre quantidade de

inscritos por município de origem e nada mais (!).

Confiante de que estes dados devem ser disponizados ao

público, reforço o meu pedido”.
RELATÓRIO 23480.018681/2016-88

ATO DATA TEOR
Pedido Inicial 21/10/2016 • Notas  de  corte  para  cada  curso  e  Universidade

(inclusive  código  do  curso)  participante  do  PROUNI,

entre 2010 e 2016. Solicitante requer que as notas de

corte  sejam  detalhadas  por  ampla  concorrência  e

todos os tipos de reserva de vagas (e.g. escola pública,

indígena, afrodescendente, etc);

• Microdados referentes ao PROUNI, entre 2010 e 2016.

Solicito nota do Enem (nota final e nota bruta de cada

participante),  município  e  Estado  de  residência  do

candidato,  opções  de  cursos  escolhidos  (nome  do

curso  e  da  instituição,  turno,  campus,  modalidade

acadêmica), informação se o candidato concorreu por

ampla concorrência ou reserva de vagas, e o tipo de
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reserva de vagas escolhido.

Resposta Inicial 24/11/2016

Pedido  de  acesso  à  informação  negado,  pois  o  órgão

entendeu que a solicitação exige  trabalhos adicionais de

análise,  interpretação  ou  consolidação  de  dados  e

informações,  ou  serviço  de  produção  ou  tratamento  de

dados que não seja de competência do órgão ou entidade,

conforme o disposto no inciso III do artigo 13 do Decreto

nº 7.724/12, uma vez que enseja a produção de bases de

dados ou relatórios customizados conforme o interesse da

cidadã.  Por conseguinte,  comunicou-se à requerente que

os  dados  disponíveis  acerca  do  programa  encontram-se

publicados  nos  links

http://dados.gov.br/dataset/prouni-programa-

universidade-para-todos e

http://dados.gov.br/dataset/ensino-superior-prouni-

programa-universidade-para-todos. 

Recurso à
Autoridade Superior

28/11/2016

Cidadã recorre com base nos seguintes termos:

“Prezados,

Cumprimentos  cordialmente  e  escrevo  novamente  para

informar  que  dados  semelhantes  foram  encaminhados

através  da solicitação/pedido NUP 23480.008250/2016-

11. A solicitação atual difere da acima citada por conta

do programa em questão: PROUNI ao invés do SISU.

Noto também que nossa solicitação não exige trabalhos

adicionais de análise,  interpretação ou consolidação de

dados  e  informações,  ou  serviço  de  produção  ou

tratamento  de  dados  que  não  seja  de  competência  do

órgão  ou  entidade.  SOLICITO  OS  DADOS  BRUTOS,

SEM NENHUMA ANÁLISE OU TRATAMENTO.

Por  fim,  a  concessão  de  bolsas  por  critérios

meritocráticos (notas) constitui um concurso público, e as

informações sobre a classificação dos candidatos deve ser

publicamente divulgada pelo Ministério da Educação.

Agradeço antecipadamente.”
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Resposta do Recurso
à Autoridade

Superior
05/12/2016

Pedido indeferido, uma vez que as informações do prouni

não se encontram estruturadas em conformidade com a

vossa  solicitação,  motivo  pelo  qual  seria  necessário

customizar dados a partir de diversas tabelas internas do

Sistema,  que  exigem  trabalhos  adicionais  de  análise,

interpretação ou  consolidação de dados e  informações,

ou  serviço  de  produção  ou  tratamento  de  dados.  Tal

procedimento  é  vedado  pelo  art.  13,  III,  do  Decreto  n

7.724,  de  16  de  maio  de  2012

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/decreto/d7724.htm). 

Recurso à
Autoridade Máxima

05/12/2016

Cidadã recorre com base nos seguintes termos:

“Prezado Sr. Paulo Barone,

Cumprimento-o cordialmente e agradeço a sua resposta.

Entretanto, gostaria de notar que o fato de as informações

do ProUni  não  se  encontrarem estruturadas  de  acordo

com  a  minha  solicitação  NÃO  se  enquadra  no

procedimento vedado pelo artigo art. 13, III, do Decreto n

7.724,  de  16  de  maio  de  2012

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011

2014/2012/decreto/d7724.htm). 

Gostaria  de  refazer  minha  solicitação  para  que  vcs

disponibilizem os microdados na estrutura que possuem,

isto é, dados individuais brutos, sem nenhum tratamento

ou manipulação por parte de vcs.

O Ministério da Educação detém o monopólio dos dados

do ProUni,  e  estes  não podem ser  disponibilizados por

nenhum outro órgão da iniciativa pública, nem podem ser

substituídos  por  dados  de  outras  fontes  de  dados

alternativas.

O financiamento público ao ensino superior por critérios

de nota constitui um concurso público e estas informações

devem estar disponíveis aos cidadãos”.
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Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
12/12/2016

“Prezada Senhora (...),

Cumprimentando-a cordialmente comunico que recentemente

foi atualizada a base dos dados do programa PROUNI no Portal

Brasileiro de Dados Abertos. Foram inseridos dados atualizados

de  2005  até  2016  que  se  encontram  disponíveis  no  link

http://dados.gov.br/dataset/mec-prouni.

Atenciosamente,

José Mendonça Bezerra Filho

Ministro de Estado da Educação”

Recurso à CGU 20/12/2016

“Prezados Senhores,

Cumprimento-os cordialmente e agradeço o retorno.

Entretanto,  enfatizo  novamente  a  ausência  de  qualquer

justificativa razoável e legal para a não disponibilização

dos microdados solicitados para pesquisas acadêmicas. O

ProUni  foi  implantando  em  2005,  e  trata-se  de  um

concurso  público,  que  concede  bolsas  de  estudo  em

universidade privadas de acordo com critérios de nota, e

o  seu  resultado  deve  ser  ampla  e  irrestritamente

divulgado ao público. Desde o seu início em 2005 já se

passaram 11 anos, o que daria tempo suficiente para que

o  Ministério  da  Educação  organizasse  os  dados  e  os

disponibilizasse ao público.

O  MEC  é  o  único  detentor  dos  dados,  que  não  estão

disponíveis através de outras fontes. Os links citados na

resposta  do  Sr.  Ministro  da  Educação  possuem  poucos

dados,  demasiadamente  agregados,  e  insuficientes  para

pesquisas  acadêmicas.  Por  exemplo,  no  link

http://dados.gov.br/dataset/mec-prouni,  os  dados  estão

todos  agregados,  e  impossibilitam  uma  análise  mais

detalhada do programa.

Confiante de que estes dados devem ser disponibilizados

ao público, reforço o meu pedido”.

É o relatório.
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Análise 

1. Deve-se esclarecer, inicialmente, que os processos descritos nos relatórios acima serão analisados

em um mesmo parecer, em função de possuírem objetos semelhantes e de haver identidade de

sujeitos,  tanto  no  polo  ativo  quanto  no  polo  passivo.  Este  procedimento  fundamenta-se  nos

princípios da economicidade processual e da eficiência.

2. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se que consta da resposta

que a autoridade que proferiu a decisão, em primeira instância, era a hierarquicamente superior à

que adotou a decisão inicial, assim como também consta que a autoridade que proferiu a decisão,

em segunda instância, foi o dirigente máximo do órgão/entidade.

3. No que tange aos requisitos de admissibilidade, registre-se que o recurso foi apresentado a CGU de

forma tempestiva e recebido na esteira do disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011,

bem como em respeito ao prazo de  10 (dez) dias  previsto no art. 23 do Decreto nº 7724/2012,

nestes termos:

Lei nº 12.527/2011

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo

Federal,  o  requerente  poderá  recorrer  à  Controladoria-Geral  da  União,  que

deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:

(...)

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria

Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade

hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará

no prazo de 5 (cinco) dias.

Decreto nº 7724/2012

Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou infrutífera

a reclamação de que trata o art. 22, poderá o requerente apresentar  recurso no

prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à Controladoria-Geral da União,

que deverá se manifestar no prazo de cinco dias, contado do recebimento do recurso.
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4. Verifica-se que o Ministério da Educação negou parcialmente o atendimento aos pedidos de acesso

à  informação  em  análise,  pois  considerou  que  os  mesmos  ensejariam  trabalhos  adicionais  de

análise, interpretação e consolidação de informações, uma vez que seria necessário customizar os

dados  requeridos  em  formato  especificado  pela  requerente.  Esta,  por  outro  lado,  discorda  do

entendimento  do  órgão,  pois  afirma  que  solicitou  acesso  aos  dados  brutos  dos  sistemas

custodiados, não sendo necessária a sua customização.

5. No que se refere aos dados solicitados relativos ao  SISU, foram disponibilizados à requerente as

notas de corte de cursos e universidades, onde foi detalhado o seguinte:

a) Nome da Instituição de Ensino Superior;

b) Sigla da instituição de Ensino Superior;

c) Nome do campus;

d) Nome do curso;

e) Grau (licenciatura, tecnológico, bacharelato, etc);

f) Turno;

g) Descrição da modalidade (ampla concorrência, reserva de vagas);

h) Nota de corte.

6. Afirmou-se,  ainda,  que os códigos dos respectivos cursos se encontram em transparência ativa.

Contudo, não foi disponibilizado à requerente as notas de cada participante do SISU no ENEM, tanto

a nota final quanto a nota bruta em cada habilidade. Da mesma forma, não se disponibilizou a ela o

detalhamento solicitado das  informações (município e Estado de residência de cada candidato,

nome do curso e da IES escolhidos, código do curso e da IES, turno, campus, modalidade acadêmica

e se o candidato optou por vagas de ampla concorrência ou reserva de vagas). 

7. No que se refere aos dados solicitados relativos ao PROUNI, O Ministério indicou à cidadã que as

informações disponíveis para acesso encontram-se disponíveis em transparência ativa, em formato

aberto. Nesse sentido, indicou-se o link por meio do qual ela poderia acessar o conteúdo solicitado.

Pôde-se verificar,  por meio de visita ao endereço virtual informado à cidadã, que se encontram

disponíveis para acesso as seguintes informações sobre candidatos inscritos no PROUNI, entre os

anos de 2005 e 2016:
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a) Ano de concessão da bolsa;

b) Código da IES;

c) Tipo de bolsa (integral ou parcial);

d) Modalidade de ensino (presencial ou EAD);

e) Nome do curso;

f) Turno;

g) CPF descaracterizado do bolsista;

h) Sexo do beneficiário;

i) Raça do beneficiário;

j) Beneficiário deficiente físico;

k) Região do beneficiário;

l) Sigla da UF do beneficiário;

m) Município do beneficiário.

8. Verificou-se,  em  que  pese  a  disponibilização  parcial  das  informações  à  requerente,  que  não

puderam ser acessadas pela requerente as informações relativas à nota final e à nota bruta em cada

habilidade dos candidatos do PROUNI que realizaram o exame do ENEM. Da mesma maneira, não

foram disponibilizadas as notas de corte dos cursos e das respectivas IES, assim como a descrição da

modalidade de acesso escolhida pelo beneficiário. 

9. Passando-se à análise de mérito dos recursos, tem-se que um dos princípios do Open Government

Partnership1, iniciativa da qual o governo brasileiro faz parte, é a transparência, no sentido de que

“as  informações  sobre  as  atividades  de  governo  são  abertas,  compreensíveis,  tempestivas,

livremente acessíveis e atendem ao padrão básico de dados abertos”. Assim, todas as propostas de

1 A Parceria para Governo Aberto ou OGP (do inglês Open Government Partnership) é uma iniciativa internacional que

pretende difundir e incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, ao acesso

à informação pública e à participação social. A OGP foi lançada em 20 de setembro de 2011, quando os oito países

fundadores da Parceria (África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido)

assinaram a  Declaração de Governo Aberto e apresentaram seus Planos de Ação. Atualmente, 75 países integram a

Parceria. Congregando nações e organizações da sociedade civil, líderes em transparência e governo aberto, a OGP é um

veículo para se avançar mundialmente no fortalecimento das democracias, na luta contra a corrupção e no fomento a

inovações e tecnologias para transformar a governança do século XXI. No total, os países integrantes da OGP assumiram

até agora cerca de mil compromissos para tornar seus governos mais transparentes.
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publicação de dados abertos, de aprimoramento da transparência ativa e ações para a melhoria de

gestão de informações pelas instituições públicas estão na ordem do dia e atendem aos anseios

propugnados internacionalmente.

10. Em alguns casos, contudo, o atendimento de solicitações que demandam informações contidas em

bases de dados implicaria  ao órgão/entidade esforços que inviabilizariam seus trabalhos  ou lhe

seriam muito custosos.  O Decreto nº 7.724/12, que regulamenta a lei de acesso à informação, no

âmbito do poder executivo federal,  dispõe,  nesse sentido,  que não serão atendidos pedidos de

acesso a informação que  exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de

dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência

do órgão ou entidade.

11. Nesse contexto, tem-se acatado argumentos substanciais que comprovem a desproporcionalidade

de pedidos de acesso, bem como a necessidade de trabalhos adicionais, consoante o artigo 13, II e

III  do  Decreto  supracitado.  O  órgão/entidade,  no  entanto,  deve  provar  adequadamente  e

exaustivamente  a  desproporcionalidade  e/ou  a  necessidade  de  trabalhos  adicionais  em  suas

respostas,  não bastando apenas  declará-las.  Por  conseguinte,  o  órgão ou entidade deverá,  caso

tenha  conhecimento,  indicar  o  local  onde  se  encontram  as  informações  a  partir  das  quais  o

requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados2.

12.  Nesse sentido, a CGU enviou ao Ministério da Educação, em 30 de dezembro de 2016, solicitação

de informações adicionais com os questionamentos abaixo:

a. Quanto ao pedido de acesso a informação nº 23480.018679/2016-17, verifi-

cou-se que o Ministério da Educação disponibilizou à requerente tabela excel com as

seguintes informações sobre o SISU, entre os anos de 2010 e de 2016: nome e sigla

da IES, nome do campus e do curso, grau, turno, descrição da modalidade e nota de

corte. Por conseguinte, percebeu-se que o órgão público negou acesso às demais in-

formações requeridas, em função da norma descrita no inciso III do artigo 13 do De-

creto nº 7.724/12. Dessa maneira, questiona-se:

a.1 É possível extrair dos sistemas informatizados do Ministério da Educação as notas

finais e brutas do Enem, relativas a cada participante do SISU, entre 2010 e 2016?

Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento.

2 Artigo 13, III, parágrafo único, do Decreto nº 7.724/12
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a.2.  É  possível  extrair  dos  sistemas informatizados do Ministério  da Educação as

informações detalhadas a respeito dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou

indígenas,  que  independentemente  da  renda,  tenham  cursado  integralmente  o

ensino médio em escolas  públicas,  de maneira que se possa identificar  o tipo de

reserva  de  vaga escolhido  pelo candidato? Caso seja possível,  por  favor,  detalhe

como seria feito esse procedimento. 

a.3.  É  possível  extrair  dos  sistemas informatizados do Ministério  da Educação as

informações detalhadas sobre as notas de corte específicas de cada curso e de cada

Universidade inscritas no SISU,  entre 2010 e 2016? Caso seja possível,  por  favor,

detalhe como seria feito esse procedimento. 

a.4. É possível relacionar as notas de corte do SISU por modalidade, de maneira que

se possa conhecer as  notas de corte dos  candidatos que concorreram por ampla

concorrência e daqueles que concorreram por meio das reservas de vaga, neste caso,

identificando-se  as  notas  de  corte  por  tipo  de  reserva  de  vaga  (pretos,  pardos,

indígenas ou candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5

salário  mínimo e  que tenham cursado integralmente  o  ensino  médio em escolas

públicas? Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento. 

a.5.  No  caso  de  impossibilidade  de  disponibilização  das  informações  no  formato

desejado  pela  requerente,  o  Ministério  da  Educação poderia  fornecê-la  o  acesso

direto  aos  dados  brutos  coletados  pelos  sistemas  que  possuem  as  informações

referidas nos itens a.1., a.2. e a.3., e a.4. acima, para que a própria cidadã possa

realizar o tratamento dos dados, conforme o disposto no parágrafo único do artigo

13 do Decreto nº 7.724/12? Caso contrário, por favor, explique os motivos. 

“Art. 13.  Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados
e  informações,  ou  serviço  de  produção  ou  tratamento  de  dados  que  não  seja  de
competência do órgão ou entidade. 
Parágrafo único.  Na hipótese do inciso III  do caput, o órgão ou entidade deverá,
caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir
das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento
de dados”. Grifo meu.

b. Quanto ao pedido de acesso a informação nº 23480.018681/2016-88, verifi-

cou-se que o Ministério da Educação direcionou a requerente ao portal brasileiro de

dados  abertos  (http://dados.gov.br/dataset/mec-prouni),  onde  se  encontram

informações que atendem parcialmente o pedido de acesso insta. No entanto, em

função da incompletude das informações dispostas no referido portal, em relação à

solicitação da requerente, questiona-se:
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b.1 É possível extrair dos sistemas informatizados do Ministério da Educação as notas

finais  e  brutas  do Enem,  relativas  a  cada participante  do PROUNI,  entre  2010 e

2016? Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento.

b.2.   É  possível  extrair  dos sistemas informatizados do Ministério  da Educação as

informações detalhadas a respeito dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou

indígenas,  que  independentemente  da  renda,  tenham  cursado  integralmente  o

ensino médio em escolas  públicas,  de maneira que se possa identificar  o tipo de

reserva  de  vaga escolhido  pelo candidato? Caso seja possível,  por  favor,  detalhe

como seria feito esse procedimento. 

b.3.  É  possível  extrair  dos  sistemas informatizados do Ministério  da Educação as

informações detalhadas sobre as notas de corte específicas de cada curso e de cada

Universidade participante no PROUNI, entre 2010 e 2016? Caso seja possível, por

favor, detalhe como seria feito esse procedimento. 

b.4. É possível relacionar as notas de corte do PROUNI por modalidade, de maneira

que se possa conhecer as notas de corte dos candidatos que concorreram por ampla

concorrência e daqueles que concorreram por meio das reservas de vaga, neste caso,

identificando-se  as  notas  de  corte  por  tipo  de  reserva  de  vaga  (pretos,  pardos,

indígenas ou candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5

salário  mínimo e  que tenham cursado integralmente  o  ensino  médio em escolas

públicas? Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento. 

b.5.  No  caso  de  impossibilidade  de  disponibilização  das  informações  no  formato

desejado pela requerente, o Ministério da Educação poderia fornecer a ela o acesso

direto  aos  dados  brutos  coletados  pelos  sistemas  que  possuem  as  informações

referidas  nos  itens  b.1.,  b.2.,  b.3.  e  b.4  acima,  para  que a  própria  cidadã possa

realizar o tratamento dos dados, conforme o disposto no parágrafo único do artigo

13 do Decreto nº 7.724/12? Caso contrário, por favor, explique os motivos. 

13. Em 06 de janeiro de 2017, a CGU recebeu a resposta abaixo:

“Cumprimentando-o cordialmente, e respondendo a solicitação de esclarecimentos

referentes  aos  pedidos  de  acesso  à  informação  nº  23480.018679/2016-17  e  nº

23480.018681/2016-88,  no âmbito dos quais  cidadã (...)   solicita  acesso a micro

dados dos programas SISU e PROUNI, entre os anos de 2005 e de 2016. 

Solicitações da senhora (...), cuja a negativa foram devidamente justificadas:

Pedido nº 23480.018679/2016-17  - “2) microdados referentes ao SISU. Solicito nota

do  ENEM  (nota  final  e  nota  bruta  de  cada  habilidade),  município  e  estado  de
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residência  do  candidato,  opções  de  cursos  escolhidos  (nome  do  curso  e  da

instituição, código do curso e da instituição, turno, campus, modalidade acadêmica),

informação se o candidato concorreu por ampla concorrência ou reserva de vagas, e

o tipo de reserva de vagas escolhido. Necessito dos dados de todas as edições, de

2010 a 2016.”

Pedido nº 23480.018681/2016-88 – “2) microdados referentes ao PROUNI. Solicito

nota do ENEM (nota final e nota bruta de cada habilidade), município e estado de

residência  do  candidato,  opções  de  cursos  escolhidos  (nome  do  curso  e  da

instituição, código do curso e da instituição, turno, campus, modalidade acadêmica),

informação se o candidato concorreu por ampla concorrência ou reserva de vagas, e

o tipo de reserva de vagas escolhido. Necessito dos dados de todas as edições, de

2005 a 2016.”

Temos  a  esclarecer  que  a  referida  cidadã  havia  solicitado  os  mesmos  dados  em

período  anterior  por  meio  do  pedido  nº  23480.017553/2015-36,  conforme

documentos anexos, os quais foram negados pelos mesmos motivos explicitados nos

pedidos de acesso à informação nº 23480.018679/2016-17 e nº 23480.018681/2016-

88. Salientamos que o pedido, após cumprir seu tramite legal neste Ministério, foi

encaminhado a Controladoria-Geral da União – CGU e analisado pela Comissão

Mista de Reavaliação de Informações – CMRI. A CMRI, após deliberações, proferiu

a  Decisão  nº  0280/2016-CMRI,  de  28  de  setembro  de  2016  (documento  anexo),

decidindo,  por  unanimidade  dos  presentes,  pelo  desprovimento  do  recurso,  com

fundamento no inciso III do art. 13 do Decreto nº 7.724/2012.

                

Outro ponto a ser esclarecido, quanto as referidas solicitações da Senhora (...), com

base na Lei de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527/2011, no Decreto nº 7.724/2012

e  no  documento  “Aplicação  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  na  Administração

Pública  Federal”,  é  a  confidencialidade  das  informações  dos  participantes  dos

processos seletivos do SISU e PROUNI. A legislação de referência, nos diz que:

         A Lei 12.527/2011, em seu inciso I do  artigo 4º, estabelece que informação são

dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

         A mesma Lei,  em seu artigo 31, estabelece que:

“Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente

e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às

liberdades e garantias individuais.
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§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade,

vida privada, honra e imagem:

I terão  seu acesso restrito,  independentemente  de  classificação de  sigilo  e  pelo

prazo máximo de  100 (cem)anos  a contar da  sua data  de  produção,  a  agentes

públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem;e

II poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão

legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§  2o  Aquele  que  obtiver  acesso  às  informações  de  que  trata  este  artigo  será

responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3o O consentimento referido no inciso II  do § 1o não será exigido quando as

informações forem necessárias:

I à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente

incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou

geral, previstos em lei,

sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III ao cumprimento de ordem judicial;

IV à defesa de direitos humanos; ou

V à proteção do interesse público e geral preponderante 

§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de

pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de

irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em

ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação

pessoal.”

   O  Decreto  nº  7.724/2012,  o  art.  55,  inciso  II,  que  versa  sobre  as  Informações

Pessoais,  estabelece que:

“ Inciso  II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por

previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem”.

       O documento Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública

Federal diz que a restrição ao acesso à informação prevista na LAI  aplica-se:

“...àquelas informações pessoais que implicam risco ao exercício e gozo dos direitos

de personalidades inscritos no art.  no art. 5º, X da Constituição Federal” (pág. 61,

2ª edição,  Revista, Atualizada e Ampliada. Brasília. 2016). 

 

Com base no acima exposto e tendo como fundamentação a legislação aplicável,

entendemos que a solicitação da referida cidadã fere o direito à privacidade, por se
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tratar de dados pessoais dos candidatos inscritos nas edições do SISU e PROUNI.

Além disso,  conforme  o  Decreto  nº  7.724/201,  a  divulgação  de  tais  informações

necessitaria de autorização prévia de todos os candidatos envolvidos.

Nesta mesma linha de raciocínio e tendo como base o art. 13, inciso III, do Decreto

nº  7.724/2012,  que  determina  que  não  serão  atendidos  pedidos  de  acesso  à

informação  que  exijam  trabalhos adicionais  de  análise,  interpretação  ou

consolidação de dados e informações,  ou serviço de  produção ou tratamento de

dados que não seja de competência do órgão ou entidade, esclarecemos que os dados

solicitados de 2005 a 2016 demandariam um esforço extremo do setor de Tecnologia

da Informação, primeiramente pelo tamanho das bases a serem extraídas e segundo

pelo tempo que seria necessário para a extração, o que poderia comprometer os

demais serviços prestados pelo Ministério que utilizam o mesmo servidor e banco de

dados.

Por fim, o Ministério da Educação coloca-se a disposição da CGU para quaisquer

esclarecimentos que possam surgir”.

 

14. Foi  argumentado  pelo  Ministério  da  Educação,  nesse  momento,  que  o  órgão  público  já  havia

respondido  à  mesma  demanda,  feita  pela  mesma  impetrante,  por  meio  do  NUP

23480.017553/2015-36, cuja a decisão final foi de desprovimento do pedido, em razão do disposto

no artigo 13, III, do Decreto nº 7.724/12. Que a decisão do órgão foi, posteriormente, referendada

tanto pela CGU, parecer nº1.724 de 12/05/2016, quanto pela CMRI, decisão nº 0280/2016. 

15. Da mesma maneira,  expôs-se  que a  solicitação da  cidadã infringiria  o  direito  à  privacidade de

terceiras  pessoas,  uma  vez  que  as  informações  solicitadas  se  referem  a  dados  pessoais  dos

candidatos inscritos nas edições do SISU e do PROUNI, conforme o artigo 31 da Lei nº 12.527/11.

Dessa forma, a disponibilização dessas informações necessitaria de autorização prévia de todos os

candidatos envolvidos, de acordo com disposição do artigo 55, II, do Decreto nº 7.724/12, o que

seria inviável. 

Lei nº 12.527/11:
Art.  31.  O  tratamento  das  informações  pessoais  deve  ser  feito  de  forma
transparente  e  com  respeito  à  intimidade,  vida  privada,  honra  e  imagem  das
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. 
§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida
privada, honra e imagem: 
I  -  terão seu acesso restrito,  independentemente de classificação de sigilo  e pelo
prazo máximo de 100 (cem) anos  a contar  da sua data  de  produção,  a  agentes
públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 
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Decreto nº 7.724/12
Art. 55.  As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem
detidas pelos órgãos e entidades:
I - terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se
referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de cem
anos a contar da data de sua produção; e
II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal
ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

16. No âmbito do pedido de acesso a informação nº 23480.017553/2015-36, em que a CGU decidiu

pelo desprovimento do recurso, verificou-se que a requerente fez a seguinte demanda:

“Solicito os microdados do SISU, desde 2009 até o presente, com informações sobre

todos  os  inscritos  no  SISU,  suas  opções  de  cursos,  características  demográficas

(nascimento, idade, gênero, raça,  município onde concluiu o ensino médio),  notas

detalhadas em cada componente do ENEM, assim com também nota na opção de

curso escolhida, solicitação de ingresso por concorrência ampla ou por cotas, curso

matriculado,  assim como também identificadores  dos  alunos,  como CPF e nome,

para que possam ser ligados aos dados do ENEM e do Censo de Educação Superior

fornecidos pelo INEP”. 

17. Durante a instrução processual do pedido acima, o MEC informou à CGU sobre a impossibilidade de

disponibilização das informações solicitadas, visto que os microdados do SISU, da maneira como

requeridos, eram inexistentes e que a produção dos mesmos, apenas para essa demanda, infringiria

o  disposto  no  artigo  13,  III,  do  Decreto  nº  7.724/12.  Ademais,  afirmou-se  que  a  geração  de

microdados específica para o atendimento à demanda da solicitante importaria no ressarcimento

dos custos incorridos, conforme o artigo 4º do mesmo Decreto, sob pena de onerar indevidamente

recursos destinados ao funcionamento do Ministério.

Art. 4o  A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança

do  valor  referente  ao  custo  dos  serviços  e  dos  materiais  utilizados,  tais  como

reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. 

Parágrafo único.  Está  isento  de  ressarcir  os  custos  dos  serviços  e  dos  materiais

utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do

sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto

de 1983.

18. Observa-se,  pela  análise  do  Parecer  OGU/CGU  nº  1.724  de  12/05/2016,  entretanto,  que  o

desprovimento do pedido de acesso a informação nº 23480.017553/2015-36 ocorreu em função da

impossibilidade de se extrair as informações solicitadas dos sistemas existentes. Que a extração dos
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dados,  nesse  sentido,  demandaria  a  contratação  de  serviço  específico  para  esse  fim,  o  que

resultaria na necessidade de trabalhos adicionais para a entrega da informação. 

19. Foi  ressaltado  pela  CGU,  ademais,  que  as  informações  solicitadas  pela  requerente  possuíam

natureza pública, excluídas as informações pessoais, e que o impedimento na disponibilização das

mesmas deveria ser entendido como uma circunstância temporal, a ser sanada pela administração,

que deveria empreender esforços no sentido de viabilizar o acesso às informações requeridas por

meio da tecnologia da informação. Observe-se, nesse sentido, trecho do parecer supracitado:

“4. Quanto à análise do mérito, observa-se, por meio dos questionamentos da CGU e

dos esclarecimentos prestados pelo MEC (transcritos no relatório deste parecer), que

a informação requerida, apesar de ser em sua maior parte pública, não é passível de

extração  e  fornecimento  no  momento  atual. Haveria,  então,  necessidade  de

trabalhos  adicionais  para  a  entrega  da  informação  e  não  existe  atualmente

contratação  de  serviço  que  comtemple  tal  atividade.  Esse  trabalho  adicional

acarretaria desproporcional esforço e custos administrativos com processamento dos

milhões de registros do Sisu e de outras bases externas dos últimos seis anos. Alguns

pontos abordados pelo MEC merecem destaque: alguns dos dados solicitados não

integram a base do SISU, mas do ENEM; a não existência de microdados do SISU nos

moldes  dos  microdados  produzidos  anualmente  pelo  INEP;  a  necessidade  de

parâmetros ainda em processo de definição pelo MEC, com a consequente produção

de documentação específica que dê suporte a sua utilização pelos interessados; o

fato das  tabelas  das  bases  de  dados terem sido desenvolvidas  para  interagir  no

ambiente do Sistema; a falta de previsão para publicação específica dos dados do

SISU  e  a  estimativa  para  a  publicação  do  Plano  de  Dados  Abertos  do  MEC  em

outubro de 2016. Ressalta-se que a base de dados requerida é de natureza pública,

excluídas as informações pessoais, e o impedimento de sua disponibilização deve

ser entendido como circunstância de caráter provisório, pois o MEC deve seguir as

diretrizes da Lei 12.527/2011 explicitadas em seus Art. 3º e Art. 8º. No caso em

pauta, em atendimento ao que preceitua o inciso III desse Art. 3º, o MEC deverá

empreender esforços no sentido de viabilizar o acesso às informações requeridas

por meio da tecnologia da informação”. Grifo meu. 

20. Nesse sentido, tendo em vista o conteúdo do parecer OGU/CGU 1.724 de 12/05/2016, realizou-se

nova interlocução junto ao Ministério da Educação, em 11 de janeiro de 2017, por meio da qual se

explicou  que  a  argumentação  trazida  pelo  Sr.  Diretor  de  Políticas  e  Programas  de  Graduação,
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substituto, seria tratada com o devido esmero, mas que, para a correta instrução processual, seria

necessário esclarecer  a argumentação relativa ao artigo 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/12, de

maneira mais detalhada.

21. Ponderou-se, por conseguinte, que o pedido inicial, relativo ao NUP 23480.017553/2015-36, havia

sido realizado em 25/11/2015, há onze meses, lapso temporal considerável, e que não haviam sido

tratadas  as  questões  relativas  ao  PROUNI.  Nesse  sentido,  solicitou-se  novamente  que  os

questionamentos da solicitação enviada anteriormente fossem encaminhados à CGU, o que foi feito

no dia 16 de janeiro deste ano. Observe-se abaixo:

“Quanto ao pedido de acesso a informação nº  23480.018679/2016-17,  verificou-se

que  o  Ministério  da  Educação  disponibilizou  à  requerente  tabela  excel  com  as

seguintes informações sobre o SISU, entre os anos de 2010 e de 2016: nome e sigla

da IES, nome do campus e do curso, grau, turno, descrição da modalidade e nota de

corte.  Por conseguinte,  percebeu-se que o órgão público negou acesso às demais

informações requeridas, em função da norma descrita no inciso III do artigo 13 do

Decreto nº 7.724/12. Dessa maneira, questiona-se:

a.1  É  possível  extrair  dos  sistemas  informatizados  do  Ministério  da  Educação  as

notas finais e brutas do Enem, relativas a cada participante do SISU, entre 2010 e

2016? Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento.

R:  É  possível.  Seria  necessário  criar  scripts  para  cada  uma  das  edições  do  Sisu,

determinar quais os dados que devem ser enviados, como identificar os candidatos,

entre outras questões específicas da demanda e executar a extração de dados. O

prazo esperado para essa demanda, após as definições é de 10 dias úteis.

a.2.  É  possível  extrair  dos  sistemas informatizados  do Ministério  da Educação as

informações detalhadas a respeito dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou

indígenas,  que  independentemente  da  renda,  tenham  cursado  integralmente  o

ensino médio em escolas  públicas,  de maneira que se possa identificar  o tipo de

reserva  de  vaga escolhido  pelo candidato? Caso seja possível,  por  favor,  detalhe

como seria feito esse procedimento. 

R: Não é possível atender a essa demanda. Os candidatos atualmente não informam

suas características, apenas a modalidade à qual  deseja concorrer.  Uma consulta

aproximada  poderia  ser  executada  utilizando  os  dados  do  Questionário

Socioeconômico do Enem. No entanto se trataria de uma demanda bastante longa.
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a.3.  É  possível  extrair  dos  sistemas informatizados  do Ministério  da Educação as

informações detalhadas sobre as notas de corte específicas de cada curso e de cada

Universidade inscritas no SISU,  entre 2010 e 2016? Caso seja possível,  por  favor,

detalhe como seria feito esse procedimento. 

R:  É  possível.  Seria  necessário  criar  scripts  para  cada  uma  das  edições  do  Sisu,

determinar quais os dados que devem ser enviados entre outras questões específicas

da demanda e executar a extração de dados. O prazo esperado para essa demanda,

após as definições é de 8 dias úteis.

a.4. É possível relacionar as notas de corte do SISU por modalidade, de maneira que

se possa conhecer as  notas de corte dos  candidatos que concorreram por ampla

concorrência e daqueles que concorreram por meio das reservas de vaga, neste caso,

identificando-se  as  notas  de  corte  por  tipo  de  reserva  de  vaga  (pretos,  pardos,

indígenas ou candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5

salário  mínimo e  que tenham cursado integralmente  o  ensino  médio em escolas

públicas? Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento. 

R:  É  possível.  Seria  necessário  criar  scripts  para  cada  uma  das  edições  do  Sisu,

determinar quais os dados que devem ser enviados entre outras questões específicas

da demanda e executar a extração de dados. O prazo esperado para essa demanda,

após as definições é de 8 dias úteis. O atendimento pode ocorrer juntamente com a

demanda anterior (a3)

a.5.  No caso  de  impossibilidade  de  disponibilização das  informações  no  formato

desejado  pela  requerente,  o  Ministério  da  Educação poderia  fornecê-la  o  acesso

direto  aos  dados  brutos  coletados  pelos  sistemas  que  possuem  as  informações

referidas nos itens a.1., a.2. e a.3., e a.4. acima, para que a própria cidadã possa

realizar o tratamento dos dados, conforme o disposto no parágrafo único do artigo

13 do Decreto nº 7.724/12? Caso contrário, por favor, explique os motivos. 

R: Não seria possível por se tratar de ambiente de alta segurança. Esse procedimento

poderia colocar em risco toda a segurança do processo seletivo.  Seria necessário

executar uma prévia seleção das tabelas e entidades às quais a usuária teria acesso

e, mesmo assim, não seria possível delimitar o acesso somente ao solicitado, uma vez

que as estruturas estão determinadas pela sua utilização pelo sistema e não para

obtenção de dados por usuários externos.

            Quanto ao pedido de acesso a informação nº 23480.018681/2016-88, verificou-se

que o Ministério da Educação direcionou a requerente ao portal brasileiro de dados
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abertos  (http://dados.gov.br/dataset/mec-prouni),  onde  se  encontram

informações que atendem parcialmente o pedido de acesso insta. No entanto, em

função da incompletude das informações dispostas no referido portal, em relação à

solicitação da requerente, questiona-se:

b.1  É  possível  extrair  dos  sistemas  informatizados  do  Ministério  da  Educação  as

notas finais e brutas do Enem, relativas a cada participante do PROUNI, entre 2010 e

2016? Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento.

R: Sim é possível, mas somente via extração diretamente na Base de Dados. Por

questões de segurança e de infraestrutura devido ao tamanho dos dados, no início

de todo o processo seletivo a base de dados é limpa e guardado os dados em FITA

(backup). A extração de tantos dados é demorada e demanda muito esforço de

recursos físicos e lógicos de infraestrutura para a extração dos mesmos. O tempo

para disponibilização dos dados solicitados é de no mínimo 3 meses, devido ao

grande volume de dados e a necessidade de mascarar dados sigilosos dos usuários

do sistema.

b.2.   É  possível  extrair  dos sistemas informatizados do Ministério da Educação as

informações detalhadas a respeito dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou

indígenas,  que  independentemente  da  renda,  tenham  cursado  integralmente  o

ensino médio em escolas  públicas,  de maneira que se possa identificar  o tipo de

reserva  de  vaga escolhido  pelo candidato? Caso seja possível,  por  favor,  detalhe

como seria feito esse procedimento. 

R: Sim é possível, mas somente via extração diretamente na Base de Dados. Por

questões de segurança e de infraestrutura devido ao tamanho dos dados, no início

de todo o processo seletivo a base de dados é limpa e guardado os dados em FITA

(backup). A extração de tantos dados é demorada e demanda muito esforço de

recursos físicos e lógicos de infraestrutura para a extração dos mesmos. O tempo

para disponibilização dos dados solicitados é de no mínimo 3 meses, devido ao

grande volume de dados e a necessidade de mascarar dados sigilosos dos usuários

do sistema. 

b.3.  É  possível  extrair  dos  sistemas informatizados  do Ministério  da Educação as

informações detalhadas sobre as notas de corte específicas de cada curso e de cada

Universidade participante no PROUNI, entre 2010 e 2016? Caso seja possível, por

favor, detalhe como seria feito esse procedimento. 

R: Sim é possível, mas somente via extração diretamente na Base de Dados. Por

questões de segurança e de infraestrutura devido ao tamanho dos dados, no início
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de todo o processo seletivo a base de dados é limpa e guardado os dados em FITA

(backup). A extração de tantos dados é demorada e demanda muito esforço de

recursos físicos e lógicos de infraestrutura para a extração dos mesmos. O tempo

para disponibilização dos dados solicitados é de no mínimo 3 meses, devido ao

grande volume de dados e a necessidade de mascarar dados sigilosos dos usuários

do sistema. 

b.4. É possível relacionar as notas de corte do PROUNI por modalidade, de maneira

que se possa conhecer as notas de corte dos candidatos que concorreram por ampla

concorrência e daqueles que concorreram por meio das reservas de vaga, neste caso,

identificando-se  as  notas  de  corte  por  tipo  de  reserva  de  vaga  (pretos,  pardos,

indígenas ou candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5

salário  mínimo e  que tenham cursado integralmente  o  ensino  médio em escolas

públicas? Caso seja possível, por favor, detalhe como seria feito esse procedimento. 

R: Sim é possível, mas somente via extração diretamente na Base de Dados. Por

questões de segurança e de infraestrutura devido ao tamanho dos dados, no início

de todo o processo seletivo a base de dados é limpa e guardado os dados em FITA

(backup). A extração de tantos dados é demorada e demanda muito esforço de

recursos físicos e lógicos de infraestrutura para a extração dos mesmos. O tempo

para disponibilização dos dados solicitados é de no mínimo 3 meses, devido ao

grande volume de dados e a necessidade de mascarar dados sigilosos dos usuários

do sistema. 

b.5.  No caso  de  impossibilidade  de  disponibilização das  informações  no  formato

desejado pela requerente, o Ministério da Educação poderia fornecer a ela o acesso

direto  aos  dados  brutos  coletados  pelos  sistemas  que  possuem  as  informações

referidas  nos  itens  b.1.,  b.2.,  b.3.  e  b.4  acima,  para  que a  própria  cidadã possa

realizar o tratamento dos dados, conforme o disposto no parágrafo único do artigo

13 do Decreto nº 7.724/12? Caso contrário, por favor, explique os motivos. 

R:  O  sistema  PROUNI,  trata  –se  de  um  sistema  de  alta  criticidade  do  MEC,

contendo  informações  sigilosas.  O  acesso  direto  poderia  colocar  em  risco  os

requisitos de segurança de informação estabelecidos pelo Ministério da Educação”.

22. De acordo  com o  manual  “Aplicação  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  na  Administração  Pública

Federal”3, editado pela CGU, consideram-se pedidos de acesso à informação que exijam trabalhos

3Disponível  em  http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-

conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao_lai_2edicao.pdf. 
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adicionais  de  análise,  interpretação  e  consolidação  de  dados  aqueles  em  que  as  informações

solicitadas  precisam  necessariamente  passar  por  processo  de  tratamento  que,  em  razão  das

dificuldades  técnicas  encontradas  pelo  órgão,  não  haveria  condições  materiais  para  a  sua

disponibilização.

Lei nº 12.527/11

Art. 4o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção,

classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,  transporte,  transmissão,  distribuição,

arquivamento,  armazenamento,  eliminação,  avaliação,  destinação ou controle  da

informação; 

23. Em geral, tratam-se de informações ou dados existentes e que não se encontram protegidas por

alguma  salvaguarda  legal.  Encontram-se,  na  verdade,  em  seu  estado  “bruto”,  de  maneira  que

precisam passar por análise pormenorizada para se adequar ao pedido de acesso realizado, pois a

informação não está no formato solicitado pelo requerente. Isso ocorre, por exemplo, quando o

órgão requerido precisa analisar informações dispersas em seus bancos de dados ou arquivos para

consolidar informação específica demandada pela solicitante.

24. No entanto, nem todo o pedido de acesso à informação que exige algum trabalho adicional deve ser

negado. Para que determinado órgão público se negue a fornecer informação com base no artigo

13, III, do Decreto nº 7.724/12, deve demonstrar ao cidadão que os procedimentos para a produção

da informação impactariam as suas atividades rotineiras, de modo a prejudicar o atendimento a

outros pedidos de acesso em sua carga, por tempo considerável. Nesse sentido, observe-se conceito

doutrinário sobre trabalhos adicionais, no âmbito de pedidos de acesso à informação4:

“Trabalho  adicional  é  aquele  que  não  faz  parte  da  rotina  e  competência  da

instituição pública. Ao prever a possibilidade de negativa por trabalhos adicionais

(art.  13,  III,  Decreto  n.  7.724/12),  o  próprio  Estado  reconhece  a  sua  limitação

humana  e  material  para  atendimento  a  todo  e  qualquer  pedido  de  acesso  à

informação, mas permite que o próprio interessado realize trabalhos adicionais de

4 CUNHA FILHO, Márcio Camargo & Xavier, Vítor César Silva. “Lei de Acesso à Informação: teoria e prática”. – Rio

de Janeiro: Lumen Juris, 2014.
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informações  públicas,  desde que não haja prejuízo para informações  pessoais  de

terceiros e sigilosas (art. 11, § 3º da LAI).

(...)

Muitas  vezes,  a  quantidade  de  trabalhos  adicionais  é  tão  significativa  que  pode

acarretar  em  desproporcionalidade  do  pedido.  Tal  situação  acontece  quando  a

quantidade  de  trabalhos  adicionais  necessários  para  a  disponibilização  da

informação  compromete  o  regular  funcionamento  das  demais  atividades  de  um

órgão ou entidade pública”.

 

25. Por conseguinte, observe-se o precedente trazido pela análise do pedido de acesso à informação nº

16853.003385/2016-31:

“13. Foi ainda realizada, no dia 29/11/2016 e na sede da CGU, reunião com a

presença de representantes dos setores de tecnologia da informação e jurídico do

Ministério da Fazenda, além do Ouvidor desse órgão. A discussão feita foi ampla,

abarcando sugestões de melhoria em transparência ativa, avaliação de dificuldades

técnicas/operacionais para extração de dados e de demandas específicas de acesso à

informação, tais como a destes autos. Em especial, discutiu-se a suposta necessidade

de apuração especial para a tarefa envolvendo 20 horas de serviço. A CGU, pelo

teor dos argumentos apresentados na reunião, entendeu ser desnecessária qualquer

apuração especial para disponibilização da informação demandada, haja vista que

os alegados trabalhos adicionais são inferiores a 9 pontos de função ou 50 homens-

hora, estando fora da vedação de atendimento prevista no art. 15, inciso III e § 2º da

Portaria MF nº 233, de 26 de junho de 2012. 

14. Ainda que houvesse realmente qualquer outro trabalho adicional  para se

disponibilizar  a  informação,  o  mesmo deve  ser  afastado em função do  interesse

público existente em torno da informação demandada: identificação das empresas

beneficiadas  pelo  regime especial  de  Contribuição  Previdenciária  sobre  a  Receita

Bruta. Deve prevalecer sempre o interesse público que, considerando o pequeno ônus

do Estado neste caso concreto, é o controle social posto pela Lei 12.527/11. Por esse

mesmo motivo, não há que se cogitar do pedido ser desarrazoado. A quantidade de

horas para a realização da atividade em questão certamente também não pode ser

taxada de desproporcional, dada a conhecida capacidade responsiva do Ministério

da Fazenda.’
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26. Verifica-se  que  a  argumentação  para  a  negativa  de  acesso  quanto  às  informações  relativas  ao

PROUNI, portanto, encontra-se respaldada pelo artigo 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/12. Em que

pese seja tecnicamente possível  a  extração das  informações solicitadas  e estas façam parte  da

rotina de trabalho do órgão, as ações necessárias para a extração dos dados do sistema levariam

tempo  considerável,  em  razão  do  tamanho  da  base  de  dados  e  da  necessidade  de  se  ocultar

informações sensíveis. 

27. Nesse sentido, foi explicado pelo MEC que, por questões de segurança, no início de todo o processo

seletivo,  a  base de dados é limpa e  as  informações  são guardadas  em fita  (backup).  O tempo

necessário para a disponibilização dos dados requeridos seria, dessa forma, de 90 dias, uma vez que

haveria a necessidade se ocultar informações sigilosas relativas aos usuários do sistema. Neste caso,

o prazo de três meses para a extração e respectivo tratamento dos dados requeridos sugere a

necessidade de trabalhos adicionais de análise, interpretação e consolidação de informações.

28. Percebe-se, ademais, que a disponibilização das informações em estado bruto, por meio do acesso

direto da requerente ao sistema, é inviável, pois neste há informações de caráter sensível, como

aquelas relativas à intimidade dos próprios candidatos, as quais não poderiam ser acessadas sem o

devido  processo  de  tratamento.  Assim,  em  função  da  sua  alta  criticidade,  o  acesso  direto  da

solicitante colocaria em risco os requisitos de segurança de informações estabelecidos pelo MEC. 

29. Entende-se,  portanto,  que  o  órgão  se  encontra  legalmente  autorizado  a  negar  a  entrega  das

informações hospedadas na base de dados do PROUNI,  nos  moldes em que foi  requerida pela

cidadã,  uma  vez  que  ensejaria  trabalhos  adicionais  de  consolidação  de  informações,  que

possivelmente trariam prejuízos às atividades rotineiras da unidade responsável pela produção da

informação, prejudicando, assim, o atendimento a outros cidadãos. 

30. Em relação às informações solicitadas no âmbito do SISU, percebe-se que o Ministério da Educação

também possui capacidade técnica para extrair dos seus sistemas as notas finais e as notas brutas

do Enem, relativas a cada participante do SISU, entre 2010 e 2016. Para isso, seria necessária a

criação de scripts para cada uma das edições do SISU, de maneira a se determinar quais dados

deveriam ser enviados para se executar a extração. Estas ações, segundo o Ministério, durariam 08

dias úteis para ser executadas. 
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31. O órgão requerido, contudo, afirmou não ser possível a extração de informações detalhadas sobre

os  candidatos  autodeclarados  pretos,  pardos  ou  indígenas,  que  independentemente  de  renda,

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, de maneira a se identificar o

tipo de reserva de vaga escolhido pelo candidato. Segundo o MEC, os candidatos não informam as

suas características de maneira detalhada, mas apenas a modalidade a qual eles desejam concorrer.

Por conseguinte, afirmou-se que consulta aproximada poderia ser realizada, utilizando-se os dados

do “Questionário Socioeconômico do Enem”, o que tornaria a demanda bastante longa, em razão

do lapso temporal do pedido. Não se informou, entretanto, o tempo exato para o atendimento da

demanda.

32. Assegurou-se,  ainda,  que  não  poderia  ser  dado  o  acesso  direto  da  cidadã  aos  dados  brutos

coletados pelos sistemas que possuem as informações do SISU, pois se tratam de ambientes de alta

segurança  e  que  este  procedimento  poderia  colocar  em risco  toda a  estabilidade  do processo

coletivo. Para isso, seria necessário executar uma prévia seleção das tabelas e entidades às quais a

usuária teria acesso e, mesmo assim, não seria possível delimitar o acesso somente ao que fora

solicitado, visto que as estruturas não se encontram determinadas para obtenção de dados por

usuários externos. 

33. Compreende-se,  diante  do  exposto,  que  o  tempo  de  duração  para  a  execução  das  tarefas

relacionadas  ao  atendimento  das  informações  do  SISU  –  entre  08  e  10  dias  úteis,  conforme

afirmado pelo próprio MEC – é bastante razoável, tendo em vista que se tratam de informações

públicas e de interesse coletivo, as quais não podem ser acessadas a não ser pelo sistema mantido

pela administração. Para fins de comparação, quanto ao tempo necessário para o atendimento ao

pedido, tem-se que a LAI garante aos órgãos e entidades públicas o prazo de 20 dias, prorrogáveis

por mais 10 dias, mediante justificativa, para o atendimento de pedidos de acesso à informação que

não possam ser acolhidos imediatamente. 

34. O procedimento e as ações necessárias para a compilação das informações relativas às notas finais

e às notas brutas em cada habilidade do ENEM dos candidatos que se inscreveram no SISU, entre os

anos de 2010 e de 2016,  detalhando-se as notas de corte por tipo de reserva de vaga (ampla

concorrência ou participante cotista), desse modo, não caracterizam a hipótese legal de trabalhos
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adicionais  de  análise,  interpretação  e  consolidação  de  dados  ou  informações,  conforme  o

entendimento da CGU. 

35. Resta  avaliar,  contudo,  se  o  detalhamento  dos  dados  solicitados  pela  cidadã,  relativos  aos

microdados  referentes  ao  município  e  Estado  de  residência  dos  candidatos,  opções  de  cursos

escolhidos (nome do curso e da instituição, turno, campus, modalidade acadêmica) e informação se

os candidatos concorreram por ampla concorrência ou reserva de vagas, e o tipo de reserva de vaga

escolhido, infringiria o direito à proteção da intimidade, da vida privada, da honra ou da imagem

dos indivíduos inscritos no SISU.

36. O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida

privada, a honra e a imagem dos indivíduos. São, portanto, garantias individuais inalienáveis. Nesse

sentido,  a  lei  de  acesso  à  informação  instituiu  que  cabe  à  administração  pública  não  apenas

assegurar a gestão transparente da informação, propiciando o amplo acesso a ela, mas também a

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Desse modo, conceitua-se  informação

pessoal como aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, entendendo-se por

pessoa natural o indivíduo ao qual são atribuídos direitos e obrigações.

Art.  6o  Cabe  aos  órgãos e  entidades  do poder  público,  observadas as  normas  e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
III  -  proteção da informação sigilosa e da informação pessoal,  observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

37. No entanto, a mesma lei, ao se referir à forma como deve ser tratada a informação pessoal de

terceiros nos processos de acesso à informação, estabelece que terão o acesso restringido por até

100 anos a agentes públicos legalmente autorizados apenas as informações relativas à intimidade, à

vida privada, à honra e a imagem dos indivíduos. É o que estabelece o art. 31, § 1º, I, da Lei nº

12.527/11, abaixo:

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente
e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às
liberdades e garantias individuais. 
§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida
privada, honra e imagem: 
I  -  terão seu acesso restrito,  independentemente de classificação de sigilo  e  pelo
prazo  máximo de  100 (cem)  anos  a  contar  da  sua  data  de  produção,  a  agentes
públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem;
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38. Depreende-se  que,  nem  toda  informação  pessoal,  portanto,  encontra-se  salvaguardada  pela

proteção legal do artigo 31 da LAI, mas apenas aquela que se refere à intimidade, à vida privada, à

honra  e à  imagem do indivíduo identificável  ou identificado,  ou seja,  informações  pessoais  de

caráter  sensível. Entende-se,  dessa  maneira,  que o  bem objeto da  proteção não é  o dado de

identificação por si só, mas o que tal dado pode revelar acerca da personalidade, das concepções

pessoais, das opções de convivência de uma pessoa, entre outras características capazes de lhe

expor a julgamentos, a discriminação, ou a influir no modo como o indivíduo deseja ser visto pelos

outros5. 

39. Verificada  a  presença  de  informações  pessoais  ou  sigilosas  em  banco  de  dados  ou  sistema

custodiado pela Administração, dessa forma, a instituição pública deve envidar todos os esforços

para extrair os dados que são públicos para a disponibilização. 

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os

direitos de obter:

(...)

§  2o  Quando  não  for  autorizado  acesso  integral  à  informação  por  ser  ela

parcialmente  sigilosa,  é  assegurado  o  acesso  à  parte  não  sigilosa  por  meio  de

certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

40. Mais do que isso, o órgão público deve considerar a possibilidade de, em observância aos princípios

da  transparência  e  da  preponderância  do  interesse  público,  disponibilizar  as  informações  de

interesse  coletivo  em  transparência  ativa,  principalmente  aquelas  de  maior  relevância  para  a

sociedade, de maneira a promover a democratização do acesso a informações e a possibilitar o

controle social.

41. Esse  procedimento  foi  realizado  pelo  próprio  Ministério  da  Educação  ao  disponibilizar  dados

relativos  ao  PROUNI  no  sítio  http://dados.gov.br/dataset/mec-prouni,  o  qual  foi  informado  à

cidadã como fonte para a sua pesquisa inclusive. Neste link, encontram-se disponibilizadas a toda a

sociedade diversas informações relativas aos beneficiários do programa, desde dados sobre o perfil

socioeconômico, como a raça e a existência de deficiência física, até informações acadêmicas, como

5 MENDES, Gilmar; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. “Curso de Direito Constitucional”- 8. Ed. Ver. Atual. – São

Paulo: Saraiva, 2013.
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as Instituições de Ensino Superior onde os quais se inscreveram. O que torna legalmente possível a

disponibilização dessas informações ao público em geral é o fato de os beneficiários do programa

estarem  desidentificados,  sendo  apenas  divulgados  o  número  do  CPF  destes  de  modo

descaracterizado, excluindo-se os três primeiros números e os dois últimos. 

42. Assim,  a  sociedade pode ter  acesso  a  informações referentes  aos  beneficiários  do PROUNI,  de

maneira detalhada, sem que estes sejam expostos ao escrutínio público. Dessa forma, garante-se a

transparência necessária às informações de interesse público sob a guarda do Estado, ao mesmo

tempo  em  que  se  resguarda  o  direito  do  indivíduo  a  não  ter  informações  de  caráter  pessoal

expostas ao público em geral. A necessidade de consentimento expresso para a disponibilização de

informações pessoais de caráter sensível dos beneficiários do programa, titulares das informações,

conforme o disposto no artigo 31,  inciso II,  da LAI,  seria legalmente obrigatória somente se os

indivíduos aos quais os dados se referissem estivessem identificados ou fossem identificáveis.   

43. No caso concreto, portanto, para que as informações relativas ao SISU sejam disponibilizadas, no

nível detalhamento solicitado pela requerente, de maneira que se respeite a intimidade e a vida

privada  dos  candidatos,  bem  como  sua  imagem  e  honra,  basta  ao  Ministério  da  Educação

descaracterizar  as  informações relativas  aos  nomes dos candidatos,  da mesma maneira que foi

realizado  nas  informações  do  PROUNI  que  se  encontram  disponíveis  em  dados  abertos

(http://dados.gov.br/dataset/mec-prouni). Esse  procedimento  impediria  que  o  candidato

inscrito no SISU fosse identificado nominalmente pela requerente, salvaguardando-se o direito à

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem destes indivíduos e garantiria o direito de acesso a

informações  públicas  de  interesse  particular  ou  coletivo  custodiadas  ou  produzidas  pela

administração pública.  

44. Quanto à possibilidade de extração de informações detalhadas sobre os candidatos autodeclarados

pretos, pardos ou indígenas, que independentemente de renda, tenham cursado integralmente o

ensino médio em escolas públicas, de maneira a se identificar o tipo de reserva de vaga escolhido

pelo candidato, percebeu-se que somente por meio de exame do “Questionário Socioeconômico do

Enem” se conseguiria uma consulta aproximada, o que, em se tratando de pesquisa sobre todos os

questionários preenchidos no âmbito do SISU e do ENEM, dentro do lapso temporal da solicitação

insta, tornaria o pedido desproporcional, conforme o inciso II do artigo 13 do Decreto nº 7.724/12. 
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45. Compreende-se, nesse sentido, que o pedido de acesso a informação desproporcional é aquele em

que uma única demanda,  em decorrência da dimensão do pedido, inviabilize o trabalho de toda

uma unidade do órgão ou entidade pública por um período considerável,  prejudicando assim o

atendimento aos pedidos feitos por outros cidadãos. Nesse sentido, o dispositivo do inciso II do

artigo 13 do Decreto nº 7.724/12 diz respeito à proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, deve-

se analisar se o atendimento ao pedido de acesso à informação, no caso concreto, comprometeria

significativamente a realização das atividades rotineiras da unidade responsável pelo levantamento

das informações requeridas6.

Conclusão

46. De todo o exposto, em relação ao pedido de informações nº 23480.018681/2016-88, acata-

se a argumentação do requerido e opina-se pelo desprovimento do recurso, uma vez que o

pedido se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso III, do Decreto nº 7.724/12.

47. Em relação ao pedido de acesso de informações nº  23480.018679/2016-17,  acata-se em

parte  a  argumentação da recorrente  e  opina-se  pelo  provimento parcial do recurso,  de

maneira que sejam disponibilizadas as notas finais e as notas brutas em cada habilidade do

ENEM, relativas aos candidatos inscritos no SISU, entre 2010 e 2016, de modo que sejam

detalhados:

a) O município e a unidade da federação de residência dos inscritos;

b) Nome do curso e da IES escolhidos;

c) Turno;

d) Campus;

e) Modalidade acadêmica; e

f) Se o candidato concorreu por ampla concorrência ou por reserva de vaga, não sendo

necessária a discriminação do tipo de reserva de vaga escolhida. 

6BRASIL, “Aplicação da Lei de Acesso a Informação na Administração Pública Federal”. 2ª Edição. Brasília. Disponível

em http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao_lai_2edicao.pdf.

CGU SAS, Quadra 01, Bloco A - Edifício Darcy 
Ribeiro
Brasília/DF - CEP 70070-905

3
2

http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao_lai_2edicao.pdf


O CPF dos inscritos no SISU deve estar descaracterizado (XXX.000.000-XX), de maneira que

os indivíduos aos quais as informações se referem não possam ser identificados.

JORGE ANDRÉ FERREIRA FONTELLES DE LIMA
Auditor Federal de Finanças e Controle
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D E C I S Ã O  

 No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pelo  artigo  13,  inciso  V do  Decreto

8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer acima, para

decidir,  nos  termos  do  art.  23  do  Decreto  7.724/2012,  pelo  provimento  parcial  do  recurso

interposto, no âmbito do pedido de informação nº 23480.018679/2016-17, e pelo desprovimento do

recurso  interposto  no  âmbito  do  pedido  de  acesso  a  informação  nº  23480.018681/2016-88,

direcionados ao Ministério da Educação – MEC.

Determina-se que, no prazo de 30 dias, sejam disponibilizadas à requerente, por meio de

inserção na aba “cumprimento da decisão”, no sistema E-SIC, as notas finais e as notas brutas em

cada habilidade do ENEM, relativas aos candidatos inscritos no SISU, entre 2010 e 2016, de modo

que sejam detalhados o município e o estado de residência dos inscritos, nome do curso e da IES

escolhidos, turno, campus, modalidade acadêmica e se o candidato concorreu por reserva de vagas

ou  por  ampla  concorrência,  não  sendo  necessária  a  discriminação  do  tipo  de  reserva  de  vaga

escolhida,  descaracterizando-se  o  CPF dos  candidatos  inscritos,  de  maneira  a  preservar  as  suas

identidades.  

GILBERTO WALLER JUNIOR
Ouvidor-Geral da União
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