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• II - no grau secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos 
titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista; e 

• III - no grau 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 - DAS, nível DAS 101.5 ou 
superior, e seus equivalentes. 

• § 1º É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de 
sigilo ultrassecreto ou secreto. 

• § 2º O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a 
competência para classificação no grau reservado a agente público que 
exerça função de direção, comando ou chefia. 
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• § 3º É vedada a subdelegação da competência de que trata o § 2º. 

• § 4º Os agentes públicos referidos no § 2º deverão dar ciência do ato de 
classificação à autoridade delegante, no prazo de noventa dias. 

• § 5º A classificação de informação no grau ultrassecreto pelas 
autoridades previstas nas alíneas "d" e "e" do inciso I do caput deverá ser 
ratificada pelo Ministro de Estado, no prazo de trinta dias. 

• § 6º Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o § 5º 
considera-se válida, para todos os efeitos legais. 
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Seção II 

Dos Procedimentos para Classificação de Informação 

• Art. 31. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo 
deverá ser formalizada no Termo de Classificação de Informação - TCI, 
conforme modelo contido no Anexo, e conterá o seguinte: 

• I - código de indexação de documento; 

• II - grau de sigilo; 

• III - categoria na qual se enquadra a informação; 

• IV - tipo de documento; 

• V - data da produção do documento; 

• VI - indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; 
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• VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 
27; 

• VIII - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou 
do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos 
no art. 28; 

• IX - data da classificação; e 

• X - identificação da autoridade que classificou a informação. 

• § 1º O TCI seguirá anexo à informação. 

• § 2º As informações previstas no inciso VII do caput deverão ser 
mantidas no mesmo grau de sigilo que a informação classificada. 
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• § 3º A ratificação da classificação de que trata o § 5º do art. 30 deverá 
ser registrada no TCI. 

• Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar informação 
no grau ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à 
Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de trinta dias, 
contado da decisão de classificação ou de ratificação. 

• Art. 33. Na hipótese de documento que contenha informações 
classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento 
tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso 
às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com 
ocultação da parte sob sigilo. 
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• Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS, com as seguintes 
atribuições: 

• I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para 
fins de classificação em qualquer grau de sigilo; 

• II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade 
hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou 
reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo; 

• III - propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os 
documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei 
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e 
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• IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e 
documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na 
Internet. 

Seção III 

Da Desclassificação e Reavaliação da Informação Classificada em Grau de 
Sigilo 

• Art. 35. 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. 

 

 

 



Decreto nº 7.724/12 – Regulamenta a LAI 

• Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do 
disposto no art. 27, deverá ser observado: 

• I - o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no art. 
28; 

• II - o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício das 
informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, previsto no 
inciso I do caput do art. 47; 

• III - a permanência das razões da classificação; 

• IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou 
acesso irrestrito da informação; e 

• V - a peculiaridade das informações produzidas no exterior por 
autoridades ou agentes públicos. 
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• Art. 36. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação 
poderá ser apresentado aos órgãos e entidades independente de existir 
prévio pedido de acesso à informação. 

• Parágrafo único. O pedido de que trata o caput será endereçado à 
autoridade classificadora, que decidirá no prazo de trinta dias. 

• Art. 37. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela 
autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no 
prazo de dez dias, contado da ciência da negativa, ao Ministro de Estado 
ou à autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá no prazo de 
trinta dias. 
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• § 1º Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada a 
autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, 
o recurso será apresentado ao dirigente máximo da entidade. 

• § 2º No caso das Forças Armadas, o recurso será apresentado 
primeiramente perante o respectivo Comandante, e, em caso de 
negativa, ao Ministro de Estado da Defesa. 

• § 3º No caso de informações produzidas por autoridades ou agentes 
públicos no exterior, o requerimento de desclassificação e reavaliação 
será apreciado pela autoridade hierarquicamente superior que estiver em 
território brasileiro. 
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• § 4º Desprovido o recurso de que tratam o caput e os §§ 1º a 3º, poderá 
o requerente apresentar recurso à Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão. 

• Art. 38. 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 TCI. 

Seção IV 

Disposições Gerais 

• Art. 39. As informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto 
serão definitivamente preservadas, nos termos da Lei no 8.159, de 1991, 
observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o 
prazo da classificação. 
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• Art. 40. As informações classificadas como documentos de guarda 
permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas 
ao Arquivo Nacional, ao arquivo permanente do órgão público, da 
entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de 
organização, preservação e acesso. 

• Art. 41. As informações sobre condutas que impliquem violação dos 
direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação em qualquer 
grau de sigilo nem ter seu acesso negado. 

• Art. 42. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à 
tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. 
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• Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que 
demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e o 
direito que se pretende proteger. 

• Art. 43. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada 
em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham 
necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as 
normas fixadas pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído 
no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados 
por lei. 
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• Art. 44. As autoridades do Poder Executivo federal adotarão as 
providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado conheça 
as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para 
tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. 

 

• Parágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de 
qualquer vínculo com o Poder Público, executar atividades de tratamento 
de informações classificadas, adotará as providências necessárias para 
que seus empregados, prepostos ou representantes observem as 
medidas e procedimentos de segurança das informações. 
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• Art. 45. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará 
anualmente, até o dia 1º de junho, em sítio na Internet: 

• I - rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses; 

• II - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá 
conter: 

• a) código de indexação de documento; 

• b) categoria na qual se enquadra a informação; 

• c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e 

• d) data da produção, data da classificação e prazo da classificação 

• III - relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à 
informação recebidos, atendidos e indeferidos; e 
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• IV - informações estatísticas agregadas dos requerentes. 

• Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão manter em meio físico 
as informações previstas no caput, para consulta pública em suas sedes. 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
CLASSIFICADAS 

• Art. 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos 
termos do § 1º do art. 35 da Lei no 12.527, de 2011, será integrada 
pelos titulares dos seguintes órgãos: 
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• I - Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá; 

• II - Ministério da Justiça; 

• III - Ministério das Relações Exteriores; 

• IV - Ministério da Defesa; 

• V - Ministério da Fazenda; 

• VI - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

• VII - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 

• VIII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; 

• IX - Advocacia-Geral da União; e 

• X - Controladoria Geral da União. 

• Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do 
Presidente da Comissão. 
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• Art. 47. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações: 

• I - rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação 
no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo a cada 
quatro anos; 

• II - requisitar da autoridade que classificar informação no grau 
ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, 
da informação, quando as informações constantes do TCI não forem 
suficientes para a revisão da classificação; 

• III - decidir recursos apresentados contra decisão proferida: 

• a) pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, a pedido de 
acesso à informação ou às razões da negativa de acesso à informação; 
ou 
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• b) pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em 
grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação 
classificada; 

• IV - prorrogar por uma única vez, e por período determinado não 
superior a vinte e cinco anos, o prazo de sigilo de informação classificada 
no grau ultrassecreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder 
ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do 
território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, 
limitado ao máximo de cinquenta anos o prazo total da classificação; e 

• V - estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir 
eventuais lacunas na aplicação da Lei no 12.527, de 2011. 
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• Parágrafo único. A não deliberação sobre a revisão de ofício no prazo 
previsto no inciso I do caput implicará a desclassificação automática das 
informações. 

• Art. 48. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, 
ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que 
convocada por seu Presidente. 

• Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de no 
mínimo seis integrantes. 
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• Art. 49. Os requerimentos de prorrogação do prazo de classificação de 
informação no grau ultrassecreto, a que se refere o inciso IV do caput do 
art. 47, deverão ser encaminhados à Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações em até um ano antes do vencimento do termo final de 
restrição de acesso. 

• Parágrafo único. O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de 
informação classificada no grau ultrassecreto deverá ser apreciado, 
impreterivelmente, em até três sessões subsequentes à data de sua 
autuação, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as 
demais deliberações da Comissão. 
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• Art. 50. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá 
apreciar os recursos previstos no inciso III do caput do art. 47, 
impreterivelmente, até a terceira reunião ordinária subsequente à data 
de sua autuação. 

• Art. 51. A revisão de ofício da informação classificada no grau 
ultrassecreto ou secreto será apreciada em até três sessões anteriores à 
data de sua desclassificação automática. 

• Art. 52. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações serão tomadas: 

• I - por maioria absoluta, quando envolverem as competências previstas 
nos incisos I e IV do caput do art. 47; e 

• II - por maioria simples dos votos, nos demais casos. 

 

 


