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O DIREITO DE ACESSO À
INFORMAÇÃO É GARANTIDO
CONSTITUCIONALMENTE
Artigo 5º, inciso XXXIII - todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado; Estadual nº 18.025/2013.
Ao regulamentar o dispositivo constitucional e assegurar o exercício do
acesso à informação, a Lei 12.527/2013 – Lei de Acesso à Informação
estabelece como premissa:
A observância da publicidade como preceito geral e do
sigilo como exceção.

Assim, trataremos a seguir de hipóteses legais de sigilo, especialmente
das informações classificadas.
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QUANDO O ACESSO À
INFORMAÇÃO PODE SER
NEGADO?
1. Informações protegidas por sigilo resguardadas por
legislação específica e demais hipóteses ressalvadas
expressamente pela Lei nº 18.025/2013
É vedada a aplicação da Lei Estadual nº 18.025/2013, no que se refere
ao direito de acesso a informações:
às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário,
de operações e serviços no mercado de capitais, comercial,
profissional, industrial e segredo de justiça;
às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento
científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;
às informações relativas a atividade empresarial de pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado obtidas pelas agências reguladoras ou
por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle,
regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação
possa representar vantagem competitiva a outros agentes
econômicos;
às informações relativas a processos de inspeções, auditorias,
prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle
interno e externo, bem assim às referentes a procedimentos de fisca-
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lização, investigação policial, sindicâncias e processos administrativos
disciplinares, enquanto não concluídos.
LEMBRAR:
O acesso a documento preparatório ou informação nele
contida, quando necessário à tomada de decisão ou à
prática de ato, será assegurado a partir da edição do ato ou
decisão.
O disposto na LAI não exclui as demais hipóteses legais de
sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo
industrial decorrentes da exploração direta de atividade
econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade
privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

2. Informações pessoais
As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e
imagem, detidas pelos órgãos e pelas entidades da administração
estadual terão seu acesso restrito:
a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se
referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo
máximo de 100 (cem) anos a contar da data de sua produção; e
poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se
referirem.
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Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os
direitos decorrentes de suas informações pessoais assistem ao cônjuge
ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes.
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.
A Lei Estadual mitiga a restrição ao acesso às informações pessoais ao
prever que:
O consentimento expresso não será exigido quando o acesso à
informação pessoal for necessário:
à prevenção e ao diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física
ou legalmente incapaz, e para utilização exclusivamente para o
tratamento médico;
à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da
pessoa a que a informação se referir;
ao cumprimento de decisão judicial;
à defesa de direitos humanos de terceiros; ou
à proteção do interesse público geral e preponderante.
A restrição de acesso a informações pessoais não poderá ser invocada:
com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades,
conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações for
parte ou interessado; ou
quando as informações pessoais não classificadas estiverem conti-
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das em conjuntos de documentos necessários à recuperação de
fatos históricos de maior relevância.
O Decreto nº 7.904/2013 estabelece que a obtenção de acesso a
informações pessoais será concretizada mediante a presença do
solicitante em local, horário e data estabelecidos pelo órgão ou entidade
demandados, condicionada à comprovação da identidade pessoal do
solicitante, e que, caso o solicitante não compareça, os órgãos e as
entidades demandados deverão concluir a solicitação no sistema e
arquivar o pedido de acesso à informação.
Quando a solicitação da informação pessoal for requerida por terceiro,
nas hipóteses e condições previstas em que o consentimento expresso
não é exigido, deverá ser firmado termo de responsabilidade que disporá
sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização e
sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. A utilização de
informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação
que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de
maneira diversa e gerando responsabilização por seu uso indevido, na
forma da lei.

3. Informações classificadas em grau de sigilo
A classificação de sigilo é a atribuição, pela autoridade competente, de
grau de sigilo a documentos, dados e informações. Portanto, é um ato
administrativo formal, devendo preencher todos os requisitos legais.
Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo,
deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o cri-
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tério menos restritivo possível, considerados: a) a gravidade do risco ou
dano à segurança da sociedade e do Estado, segundo os parâmetros
dispostos no art. 23 da LAI, e b) o prazo máximo de restrição de acesso
ou o evento que defina seu termo final.
As informações protegidas por sigilo estabelecido por
legislação específica e demais ressalvadas pela Lei nº
18.025/2013, documentos preparatórios e informações
pessoais não devem ser classificadas, tem seu sigilo
assegurado pela própria legislação, independentemente de
classificação. A restrição de acesso dessas informações
não se confunde com a informação classificada em grau
de sigilo, hipóteses previstas nos artigos 23 e 24 da LAI,
que deve obedecer às formalidades previstas no art. 39 e
seguintes da Lei
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INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS
EM GRAU DE SIGILO
Quais informações devem ser classificadas?
A Lei Estadual nº 18.025/2013 faz remissão diretamente ao art. 23 da
LAI, uma vez que as hipóteses são taxativas, cabendo tão somente a
adaptação para a realidade dos estados e municípios, sendo oito
hipóteses em que a administração pode determinar o sigilo de certa
informação por determinado prazo. Nestes termos, são consideradas
imprescindíveis a segurança da sociedade e do Estado e passíveis de
classificação as informações cuja divulgação ou cujo acesso irrestrito
possam:
pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do
território nacional;
prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as
relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas
em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou
monetária do País;
prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das
Forças Armadas;
prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações
ou áreas de interesse estratégico nacional;
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pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades
nacionais ou estrangeiras e seus familiares;
comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação
ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou
repressão de infrações; e
Ainda é passível de classificação, conforme art. 36 da Lei Estadual nº
18.025/13:
As informações que puderem colocar em risco a segurança do
Governador e do Vice-Governador do Estado, de seus cônjuges e
filhos(as), serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo
até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em
caso de reeleição.

Quais os graus de sigilo e por quanto tempo as
informações podem permanecer classificadas?
A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o
seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da
sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta,
secreta ou reservada, sendo que os prazos máximos de restrição de
acesso à informação, os quais vigorarão a partir da data de sua
produção, são os seguintes:
ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
secreta: 15 (quinze) anos; e
reservada: 5 (cinco) anos.
Alternativamente aos prazos previstos, poderá ser estabelecida como ter-
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mo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento,
desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de
classificação.
Uma vez transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento
que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente,
de acesso público.
Importante destacar que a contagem do prazo de
classificação inicia a partir da data de produção do
documento e não da data de classificação.

Como deve ser a proteção e o controle de informações
sigilosas?
É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações
sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua
proteção.
O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como
sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecêla e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem
prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
O acesso a informações classificadas como sigilosas cria a obrigação
para aquele que o obteve de resguardar o sigilo.
As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que
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o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e
observe as medidas e os procedimentos de segurança para tratamento
de informações sigilosas.
A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo
com o Poder Público estadual, executar atividades de tratamento de
informações sigilosas adotará as providências necessárias para que
seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e
os procedimentos de segurança das informações resultantes da
aplicação desta Lei. Aqui, embora não se trate de classificação em grau
de sigilo, há exigência de tratamento de informações sigilosas.

Como realizar a classificação da informação?
A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá
ser formalizada no Termo de Classificação de Informação -TCI (modelo
anexo), e conterá os seguintes dados:
nome do órgão ou da entidade;
grau de sigilo;
tipo de documento;
data da produção do documento;
indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;
razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art.
34, que serão mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação
classificada;
prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que
defina o seu termo final, observados os limites previstos no § 1º do
art. 35;
data da classificação; e
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identificação da autoridade que classificou a informação.
O Termo de Classificação de Informação (TCI) seguirá anexo à
informação.
Súmula CMRI nº 3/2015
Observada a regularidade do ato administrativo
classificatório, extingue-se o processo cujo objeto tenha
sido classificado durante a fase de instrução processual,
devendo o órgão fornecer ao interessado o respectivo
Termo de Classificação de Informação, mediante
obliteração do campo ‘Razões da Classificação’.

Quem poderá classificar a informação?
I - No grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Governador do Estado;
b) Vice-Governador do Estado;
c) Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos;
d) Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar;
e) Delegado-Geral da Polícia Civil;
II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos
titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de
economia mista; e
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III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II do
caput e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, nível CDS 1, CDS 2 ou
superior, e seus equivalentes, de acordo com as normas regulamentares
específicas da atividade de cada órgão ou entidade, e o disposto nesta
Lei.
É vedada a delegação das competências previstas neste artigo.
A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas
autoridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do art. 39 deverá
ser ratificada pelo respectivo Secretário de Estado da pasta a que se
vinculam tais instituições, no prazo de 30 (trinta) dias.
A ratificação da classificação de que trata o caput deverá ser registrada
no Termo de Classificação de Informação -TCI-, a ser formalizado nos
moldes do art. 41.
Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o caput considerase válida para todos os efeitos.

O que fazer quando a informação não for mais sigilosa
ou necessitar de mudança de prazo ou grau de
classificação?
A classificação das informações será reavaliada pela autoridade
classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior mediante
provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo de
sigilo, observados, além do disposto no art. 34, o seguinte:
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os prazos máximos de restrição de acesso a informações, previstos
nos §§ 1º e 2º do art. 35;
o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício das
informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, previsto
no inciso I do art. 50;
a permanência das razões da classificação; e
a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou
acesso irrestrito da informação.
O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá
ser apresentado aos órgãos e às entidades demandados independente
de existir prévio pedido de acesso a informações, endereçado à
autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.
No âmbito do Poder Executivo estadual, os atos de desclassificação e de
reavaliação da classificação da informação, assim como a negativa de
pedidos da espécie, efetivados pelas autoridades classificadoras
previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do art. 39, deverão ser
ratificados pelo Secretário de Estado da pasta a que se vinculam as
respectivas instituições, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, e
atender às formalidades previstas no art. 48, em especial a de ser
registrada no Termo de Classificação de Informação (TCI).
Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade
classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, contado da ciência da negativa, à autoridade máxima do órgão
ou da entidade, que o apreciará, no mesmo prazo. No caso de
indeferimento do recurso que tenha como objeto a desclassificação ou
reclassificação de informação secreta e ultrassecreta, caberá recurso à
Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída no art. 49, que
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o apreciará segundo as competências a ela conferidas no art. 50.
A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de
sigilo de informações classificadas deverá constar das capas dos
processos, se houver, e de campo apropriado no Termo de Classificação
de Informação -TCI-, onde deverá ser registrada.

O que deve ser publicado nas páginas de acesso à
informação em relação às informações classificadas?
A autoridade máxima de cada órgão ou entidade da administração
estadual abrangidos pelo art. 2º publicará anualmente, até o dia 1° de
junho, em sítio na Internet:
rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;
rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá
conter:
indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e
data da produção, data da classificação e prazo da classificação.
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TRATAMENTO DAS
INFORMAÇÕES À LUZ DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
008/2017 - SEGPLAN
A Instrução Normativa nº 008/2017-SEGPLAN, de 21 de setembro de
2017, estabelece as normas gerais e os procedimentos relativos a
gestão, ao funcionamento e utilização do SEI, no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo,
determinando que a autuação de processos no âmbito do Poder
Executivo, dar-se-á, exclusivamente, por meio do referido sistema.

Quais ou níveis de acesso disponíveis no SEI?
Público - com acesso garantido e sem formalidades por qualquer
usuário cadastrado no sistema e cujo acesso à sociedade dar-se-á
sem quaisquer restrições, quando solicitado;
Restrito - quando se tratar de informação restrita, liberando o acesso
ao conteúdo dos documentos em um processo às unidades pelas
quais o processo irá tramitar, e aos usuários vinculados a essas
unidades;
Sigiloso - quando o acesso aos documentos e ao processo é
exclusivo aos usuários credenciados aos quais fora atribuída
permissão específica para atuar no processo, tratando-se de
informação sigilosa classificada, por ser imprescindível à segurança
da sociedade ou do Estado, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei Fe-
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deral nº 12.527/2011, passível de classificação nos graus ultrassecreto,
secreto ou reservado.
IMPORTANTE!
O artigo 53 trata de atribuição de nível de
acesso/tratamento da informação e não classificação em
grau de sigilo.
Os processos e documentos no SEI devem, em regra, ter
nível de acesso público e, excepcionalmente, restrito ou
sigiloso.
O detentor do processo eletrônico deverá, segundo
legislação aplicável, definir ou redefinir o nível de acesso
sempre que necessário, ampliando ou limitando seu
acesso, especialmente quando não mais subsistir a
situação de fato ou de direito que justifique a atribuição de
nível de acesso restrito ou sigiloso.

Quando atribuir nível de acesso restrito?
Quando o processo e/ou documento contenha informação referente a:
documentos preparatórios: que subsidiam decisões de ordem
política econômica, fiscal, tributária, monetária e regulatória, tais
como notas técnicas, pareceres, minutas de ato normativo.
documentos que contenham informações pessoais: que trazem
informações sobre pessoa identificada ou identificável e que são
restritas a servidores legalmente autorizados e a própria pessoa:
dados relativos a documentos de identificação pessoal: RG, CPF,
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Título de Eleitor, Documento de Reserva, dentre outros;
informações sobre o estado de saúde do servidor ou familiares;
informações financeiras ou patrimoniais de determinada pessoa;
informações sobre alimentandos, dependentes ou pensões;
endereço pessoal ou comercial de determinada pessoa;
número de telefone ou endereço eletrônico de determinada
pessoa; e
origem racial ou étnica, orientação sexual, convicções religiosas,
filosóficas ou morais; opiniões políticas, filiação sindical,
partidária ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou
político.
documentos que contenham outras hipóteses de restrição de
acesso.
IMPORTANTE!
A restrição de acesso aplica-se até o momento em que
haja posicionamento final sobre o assunto que é objeto do
documento ou processo, ou até que seja publicado o ato
normativo.
O trâmite de um processo restrito pode ser visualizado por
qualquer usuário, mas o seu conteúdo será visto apenas
pelas unidades por onde o processo tramitar.
A inclusão de um documento restrito em um processo
público torna todo o processo restrito.
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Quando atribuir nível de acesso sigiloso?
Quando o processo e/ou documento contenha informação referente a:
informação sigilosa classificada nos termos da lei, por ser
imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, como
exemplo:
prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos
das Forças Armadas e Policiais;
prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e de
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico
nacional e estadual;
pôr em risco a segurança de instituições ou de autoridades
estaduais, nacionais ou estrangeiras e de seus familiares;
comprometer atividades de inteligência, bem como de
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a
prevenção ou a repressão de infrações.
obra inédita;
controle interno;
informações privilegiadas de Sociedade Anônima;
interpretação de comunicação telefônica;
investigação de Responsabilidade do Servidor;
sigilo bancário;
segredo de justiça;
segredo industrial;
inquérito policial;
sigilo fiscal;
documentos que contenham outras hipóteses de sigilo de acesso.
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IMPORTANTE!
A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a
possibilidade de limitação do acesso as informações
observarão
os
termos
da
legislação
vigente,
especialmente a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011.
A inclusão de um documento classificado como sigiloso
em um processo público ou restrito torna todo o processo
sigiloso.
O nível de acesso sigiloso não poderá ser aplicado no
processo que esteja anexado.
Qualquer pessoa que tenha informações incluídas no sistema poderá
solicitar ao autuador do processo, a atribuição de nível de acesso,
mediante solicitação formal para tratamento sigiloso de seus dados e
informações.
Até que exista decisão definitiva sobre a solicitação, o usuário interno
deve imediatamente informar o teor da solicitação à autoridade
competente e temporariamente atribuir nível de acesso restrito, com
vistas a salvaguardar a informação possivelmente sigilosa.
Informações passíveis de classificação com nível de acesso sigiloso
devem, imediatamente, receber nível de acesso sigiloso, com vistas a
salvaguardar a informação possivelmente sigilosa classificada.
sendo o sigilo definido em norma legal, será mantido o nível de
acesso.
sendo informação pendente de classificação, a autoridade competen-
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te será notificada e providenciará o encaminhamento para a
formalização devida, nos termos da legislação vigente, ou
determinará a redefinição do nível de acesso.
Em caso de atribuição de nível de acesso "sigiloso", só será considerado
formalmente classificado o documento ou processo que for objeto de
classificação da informação, definida por autoridade competente.
Expirada a causa da restrição ou sigilo deve ser alterada a classificação
do processo ou documento, conforme o caso.

A atribuição de nível de acesso no SEI pode justificar
negativa de acesso à informação?
O enquadramento de processo e/ou documento no âmbito do SEI como
de acesso restrito ou sigiloso não impede o pedido de informações sobre
seu conteúdo, nos termos dos arts. 10 a 14 da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, tampouco o pedido de vista, nem pode ser utilizado
como justificativa para a negativa de acesso, devendo a solicitação ser
apreciada e decidida com base no sigilo das informações contidas no
processo e/ou documento.
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REFERÊNCIAS - LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL
LEGISLAÇÃO FEDERAL
Constituição Federal de 1988, disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Regula o acesso
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º
do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de
janeiro de 1991; e dá outras providências, disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Lei Estadual nº 18.025, de 22 de maio de 2013. Dispõe sobre o acesso a informações e a
aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de
Goiás, institui o serviço de informação ao cidadão e dá outras providências, disponível em:
<https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90142/lei-18025>
Decreto nº 7.904, de 07 de junho de 2013. Regulamenta a Lei n. 18.025, de 22 de maio de
2013, que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei n. 12.527, de 18 de
novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás, institui o serviço de informação ao
cidadão e dá outras providências, disponível em:
<https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/66321/decreto-7904>
Instrução Normativa nº 008/2017 – SEGPLAN. Estabelece as normas gerais e os
procedimentos relativos a gestão, ao funcionamento e utilização do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, disponível em:
<http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.20
18.pdf>
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ANEXO I
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