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RESUMO 

A transparência pública tem sido entendida como sinônimo de solução para muitos problemas 

das democracias (ZUCCOLOTTO, TEIXEIRA E RICCIO, 2015). Nas últimas décadas, este 

conceito tem sido aplicado por meio de centenas de leis de acesso à informação ao redor do 

mundo. De acordo com o Global Right to Information Rating (RTI, 2020), já existem pelo 

menos 129 leis do tipo, com diferentes graus de abertura de informação pública. No Brasil, foi 

regulamentada a lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso 

à Informação (LAI). Ainda que a função fundamental da LAI seja a abertura de documentos do 

Estado brasileiro como regra, o texto legal mantém possibilidades de sigilo sobre determinadas 

informações, processo conhecido como classificação de informações, com diferentes prazos de 

expiração deste sigilo, de acordo com o grau de sensibilidade do documento. A lei não prevê o 

sigilo eterno. Este trecho da LAI mantém características de diversas legislações anteriores sobre 

reserva de documentos na administração pública, criadas em diferentes períodos de ditadura 

militar no Brasil, como o decreto 60.147, de 1967, que previa classificações de documentos 

como reservado, confidencial, secreto ou ultrassecreto. Esta pesquisa, de métodos mistos, fez 

uma análise exploratória e descritiva, com elementos quantitativos, de documentos 

desclassificados, ou seja, cujo prazo de sigilo permitido pela LAI expirou, o que tornou tais 

papéis publicáveis. Desde 2013, as três Forças Armadas brasileiras - Exército, Marinha e Força 

Aérea - já desclassificaram pelo menos 394,4 mil documentos, o que representa 90,4% de todo 

o universo de documentos que perderam o sigilo neste período em instituições federais. Foram 

analisadas informações desclassificadas nos anos de 2019 e 2020. Foi possível ter acesso a 

menos de 1% do total de informações desclassificadas do período 2019-2020 por causa de 

limitações impostas por essas instituições. Conclui-se que as Forças Armadas praticam uma 

desclassificação vendada de informações, já que os papéis, mesmo quando deixaram de ser 

sigilosos, são incompreensíveis, com tarjas em seu conteúdo até mesmo sobre o nome de quem 

os classificou e o motivo da classificação. Informações relacionadas a um mesmo processo são 

fragmentadas e classificadas separadamente, a ponto de criar um verdadeiro quebra-cabeças 

pós-desclassificação para se compreender o que, de fato, está por trás do sigilo. Sugere-se que 

mais estudos sejam feitos sobre a classificação e desclassificação de informações da 

administração pública no Brasil e sobre o teor desses documentos. 

Palavras-chave: Lei de Acesso à Informação. Democracia. Transparência. Accountability. 

Segredo de Estado. Classificação de informação. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Public transparency has been understood as a synonym for the solution to many problems of 

democracies (ZUCCOLOTTO, TEIXEIRA E RICCIO, 2015). In recent decades, this concept 

has been applied through hundreds of freedom of information (FOI) laws around the world. 

According to the Global Right to Information Rating (RTI, 2020), there are at least 129 of these 

laws, with varying degrees of openness of public information. In Brazil, Law 12,527, of 

November 18, 2011, better known as the Access to Information Law (LAI), was regulated. 

Although the fundamental function of LAI is the opening of documents from the Brazilian State 

as a rule, the legal text maintains possibilities of secrecy about certain information, a process 

known as classification of information, with different deadlines for expiration of this 

confidentiality, according to the document sensitivity. The law does not provide for eternal 

secrecy. This section of the LAI maintains the characteristics of several previous legislation on 

the reservation of documents in the public administration, created in different periods of 

military dictatorship in Brazil, such as the Decree 60.147, of 1967, which provided for 

classification of documents as reserved, confidential, secret or top secret. This research, using 

mixed methods, made an exploratory and descriptive analysis, with quantitative elements, of 

declassified documents, that is, whose confidentiality period allowed by LAI has expired, which 

made such papers public available. Since 2013, the three Brazilian Armed Forces - Army, Navy 

and Air Force - have already declassified at least 394,400 documents, which represents 90.4% 

of the entire universe of documents that have lost their confidentiality in this period in federal 

institutions. This thesis analyzed documents from the years 2019 and 2020. It was possible to 

have access to less than 1% of the total information for the period due to limitations imposed 

by these institutions. It is concluded that the Armed Forces practice a blind declassification of 

information, since the papers, even when they are no longer confidential, are incomprehensible, 

with streaks in their content even on the name of those who classified them and the reason for 

classification. Information related to the same process is fragmented and classified separately, 

to the point of creating a real post-declassification puzzle to understand what, in fact, is behind 

the secrecy. It is suggested that more studies be done on the classification and declassification 

of information from public administration in Brazil and on the content of these documents. 

Keywords: Access to Information Law. Democracy. Transparency. Accountability. State 

secret. Information classification. 
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1.    INTRODUÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A transparência pública tem sido entendida como sinônimo de solução para muitos 

problemas das democracias (ZUCCOLOTTO, TEIXEIRA E RICCIO, 2015). A ideia essencial 

é que, com mais luz sobre os atos da gestão pública, há mais chances de fiscalização por parte 

da sociedade e, por consequência, melhorias nos serviços públicos e na atuação do governo. 

Uma forma prática de transparência pública tem sido a criação e execução de mais de uma 

centena de leis de acesso à informação pelo mundo. São leis que asseguram, por meio de 

plataformas digitais ou espaços físicos, que qualquer cidadão possa ter acesso imediato ou a 

possibilidade de requisitar informações aos órgãos públicos. 

No Brasil, este direito passou a existir concretamente em 2011, com a sanção da lei 

12.527, de 18 de novembro, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). A lei 

brasileira prevê a publicidade como regra e o sigilo como exceção (art. 3º, I). O acesso à 

informação se divide em dois: a transparência ativa, que é tudo aquilo divulgado de forma 

proativa pelos órgãos públicos na internet, e transparência passiva, que possibilita que os 

cidadãos enviem seus pedidos de informação a qualquer órgão público. 

Ainda que a função fundamental da LAI seja a abertura de informações públicas, o texto 

legal mantém, de forma similar, características de diversas legislações anteriores sobre o sigilo 

de documentos na administração pública, criadas em diferentes períodos de ditadura militar no 

Brasil, como o decreto 60.147, de 1967, que previa a ocultação de determinados documentos. 

Este processo é conhecido como classificação de informações, com diferentes prazos de sigilo, 

de acordo com o grau de sensibilidade do documento. Segundo o texto da LAI, documentos 

podem ser classificados como reservados (5 anos), secretos (15 anos) ou ultrassecretos (25 

anos). O ato de classificar só pode ser feito por autoridades de alto escalão (no mínimo, 

servidores do grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS) de nível 5 ou superior.  

Há ainda duas possibilidades de sigilo previstas na LAI, que não serão tratadas neste 

trabalho, mas ajudam a dimensionar a complexidade do tema: para informações consideradas 

pessoais (como CPF ou endereço de pessoas) ou para aquelas protegidas por outras leis (como 

sigilo bancário e comercial). Para estes casos nem sequer é necessária a classificação individual 

do documento, bastando a interpretação dos servidores públicos que tiverem posse das 

informações. 
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Quando um documento é classificado, a lei também prevê a possibilidade de contestação 

desse ato por qualquer pessoa, mas, como os critérios para classificação também ficam em 

segredo pelo mesmo período que o documento, essa fiscalização fica prejudicada (DEL NEGRI, 

2016). Dados da Controladoria-Geral da União apontam para a existência de mais de 100 mil 

informações e documentos sob sigilo somente entre junho de 2016 e maio de 2018 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2019). Entre junho de 2019 e maio de 2020, esta 

pesquisa identificou que há uma concentração expressiva de documentos que foram 

desclassificados, de mais de 90%, nas Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea), alvo 

das reflexões aqui apresentadas. Pelas regras da LAI, servidores comissionados de alto escalão 

no governo federal e suas organizações são responsáveis pela classificação de informações e, 

por consequência, da desclassificação de tais informações findo o prazo legal. Previsto como 

exceção, o uso abusivo destas classificações podem levar à falta de transparência e controle 

social (DEL NEGRI, 2016).  

Esta dissertação é o resultado de experiências, no âmbito profissional e acadêmico, que 

buscaram o entendimento do processo de classificação e desclassificação de informações e as 

possibilidades concretas de fiscalização dadas aos cidadãos sobre esses atos em uma 

democracia participativa. É a continuidade de uma pesquisa iniciada em um artigo1 publicado 

em março de 2021 na revista Cadernos Ebape2, em coautoria com o doutor em direito Marcio 

Camargo Cunha Filho, que concluiu que os órgãos públicos federais possuem um amplo 

processo para tornar informações sigilosas, mas não garantem o mesmo critério para 

desclassificá-las depois de superado o prazo legal, de forma a dificultar qualquer tipo de 

fiscalização sobre se havia, de fato, necessidade de classificação desses documentos e o que 

eles representam.  

 

1 Regime legal de classificação de informações no Brasil: problemas teóricos, empíricos e 

(in)compatibilidade com a ordem jurídica democrática. Disponível em 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-

39512021000100138&lng=en&nrm=iso&tlng=pt&ORIGINALLANG=pt>. Acesso em 

24/03/2021. 

2 Revista da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getulio Vargas, 

com o objetivo de promover o debate na área de administração com base em abordagens 

interdisciplinares e críticas. Disponível em < 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-3951&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 

24/03/2021. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512021000100138&lng=en&nrm=iso&tlng=pt&ORIGINALLANG=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512021000100138&lng=en&nrm=iso&tlng=pt&ORIGINALLANG=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-3951&lng=pt&nrm=iso
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O objetivo deste trabalho, do ponto de vista teórico, é contribuir com a discussão na 

literatura sobre o segredo de Estado no Brasil e os impactos disso em uma democracia 

participativa. Sob o ponto de vista prático, o trabalho avança em mostrar a concentração do uso 

deste dispositivo de classificação de informações pelas Forças Armadas brasileiras, descrever 

os documentos que são colocados em segredo por tempo determinado e as dificuldades práticas 

de controle social, mostrando como esses papéis são publicados e o sigilo que persiste sobre 

eles. 
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2. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, LEIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A 

RELAÇÃO DESTES TEMAS COM A DEMOCRACIA  

 

Este capítulo tem como objetivo trazer trabalhos que definiram a importância da 

transparência para a democracia, a relação da transparência com o processo de controle social 

e a explosão de leis de acesso à informação no mundo e no Brasil. Conclui-se, a partir desta 

revisão, que a Lei de Acesso à Informação trouxe um instrumento prático para fortalecer o 

direito constitucional de acesso às informações públicas no Brasil, com uma espécie de 

consenso sobre a importância da transparência na administração pública, mas com dificuldades 

em implementar este direito na prática, especialmente em entes subnacionais.  Por outro lado, 

a lei pouco avançou em assegurar o controle democrático sobre segredos de Estado. Aponta-se 

ainda que há poucos trabalhos no Brasil que falem sobre o processo de classificação e 

desclassificação de informações previsto na LAI. 

 

2.1 OS TIPOS DE TRANSPARÊNCIA 

 

Nas últimas duas décadas, tem crescido a ideia de que a transparência pode ser o 

mecanismo que resolverá muitos dos problemas das democracias (ZUCCOLOTTO, 

TEIXEIRA E RICCIO, 2015). Existe a ideia de que transparência pode aumentar transparência 

social, reduzir a corrupção e pode melhorar o desempenho de um governo (CALLAND & 

BENTLEY, 2013; CUCCINIELLO, GRIMMELIKHUIJSEN e PORUMBESCU, 2016).  

A ideia básica por trás desse entendimento é que, se os cidadãos tiverem conhecimento 

dos atos tomados por seus governantes, terão mais ferramentas para aferir a qualidade daqueles 

que elegeram e, portanto, mais capacidade de escolher estes políticos. Ou seja, deve-se ir além 

do simples ato de votar e eleger representantes.  O conceito parece simples, mas, conforme a 

ideia avança no contexto real dos países que tentam aplicá-lo, fica evidente a necessidade de 

definir o que é transparência, para que ela serve (ou não serve), quais são os seus impactos no 

mundo real e como as diferentes ferramentas usadas para este fim são usadas, bem como seus 

resultados práticos.  
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Cunha Filho (2018) categorizou as abordagens teóricas sobre transparência pública em 

três tipos: normativa, conceitualista e empírica. A abordagem normativa, segundo o autor, faz 

perguntas sobre o que se espera de resultado em uma política de transparência pública. Esta 

abordagem, explica, "tem se mostrado presente ao longo de boa parte da história da filosofia 

ocidental" (CUNHA FILHO, 2018, p. 880), como ideia clássica de que a publicidade de 

documentos oficiais pode ter como resultado final um sistema político mais justo e ligado à 

população. 

“Nesse contexto de cidadãos bem informados, os agentes políticos se 

sentirão compelidos a tomar decisões que beneficiem o conjunto de 

cidadãos, sob pena de serem removidos de seus cargos no próximo ciclo 

eleitoral. O raciocínio, portanto, é que transparência pública (T) 

viabiliza a participação política (P) das pessoas no processo decisório, 

o que por sua vez permite o exercício de accountability (A) ou controle 

dos agentes políticos pelos cidadãos” (CUNHA FILHO, 2018, p. 881) 

Não bastaria, portanto, haver eleições democráticas, mas um acompanhamento 

sistemático dos eleitos a partir da abertura de suas decisões e motivações. A crítica posta por 

Cunha Filho (Ibid.) aponta que esta abordagem não se preocupa em especificar a teoria da 

mudança que sustentaria essa ideia de que transparência causa mais participação política, o que 

tornaria tal leitura otimista.  

A segunda abordagem, a conceitualista, propõe Cunha Filho (Ibid.), busca trazer mais 

clareza sobre o significado dos termos transparência e segredo. Ele traz como exemplo autores 

como Michener e Bersch (2013), que alertam para a ideia de que o termo transparência tem sido 

utilizado de maneira muito vazia, o que pode, inclusive, prejudicar políticas públicas com a 

intenção de promover esta transparência. Ou ainda Fox (2007, p. 7), que traz o conceito 

transparência opaca, que é aquela não revela de fato o comportamento da instituição, seja 

porque o meio para se obter a informação é de difícil acesso, seja porque está em linguagem 

não acessível à população ou até mesmo porque se limita à divulgação parcial de informações, 

sem o devido contexto. 

A terceira abordagem, continuou Cunha Filho (Ibid.), é a empírica, que ele chama de 

fase atual das discussões sobre transparência pública. Neste caso, explica o autor, a abordagem 

busca compreender a força normativa das leis de acesso à informação, mede-se a transparência 

de países e são produzidos estudos sobre os impactos dessas leis, com foco em iniciativas 

específicas. Dentro da abordagem empírica, alguns autores têm tratado, inclusive, de trazer um 
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novo olhar para a ideia “pura” de que a transparência é um bem necessário, e que ela pode trazer 

consequências.  

Uma política pública que reduz a quantidade de opacidade na tomada 

de decisão de uma agência governamental pode ou não tornar o país um 

lugar melhor. Alguém teria de entender como este aumento de 

transparência está afetando a agência, bem como os indivíduos e 

entidades que interagem com aquela agência (POZEN, 2019, p. 2, 

tradução nossa). 

Outro ponto trazido por Pozen (2019) é que, embora fosse uma crença comum a de que 

a transparência traria mais confiança da população em relação aos governos, alguns 

especialistas têm apontado que elas criaram uma "cultura de suspeição” e um "espírito de 

conflito nas relações entre Estado e cidadãos" (POZEN, 2019, p. 3, tradução nossa). 

 

2.2 ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA: LADO A LADO, MAS NÃO 

SÃO SINÔNIMOS  

 

Não se pode confundir transparência com accountability, mas é possível dizer que uma 

depende da outra. A literatura tem demonstrado que, para existir accountability, é necessário 

haver transparência. Mas o que se entende por accountability hoje? Medeiros, Crantschaninov 

e Silva (2013), ao analisar 53 artigos publicados sobre accountability no Brasil, identificaram 

associação "às ideias de responsabilidade e prestação de contas" (MEDEIROS, 

CRANTSCHANINOV e SILVA, 2013, p. 763). Segundo os autores, "apesar de muitas vezes 

já ser considerado de domínio público", o termo "ainda não está consolidado na literatura" 

(MEDEIROS, CRANTSCHANINOV e SILVA, 2013, p. 770). O termo "transparência" foi 

associado à accountability e apareceu em sete dos artigos analisados.. 

Ceneviva (2006) realizou uma revisão dos diferentes significados do termo, concluindo 

que “o conceito ainda carece de consenso quanto a seu significado e de uma clara delimitação 

teórica” (CENEVIVA, 2006, p. 1). Para ele, é notório que todos os autores apontam a 

accountability como a fiscalização dos agentes públicos. As divergências conceituais se 

iniciam, no entanto, ao delimitar os objetos, sujeitos e meios. Um conjunto de autores entende 

que mecanismos formais e institucionalizados podem se encaixar na definição. Desta forma, 
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fiscalizadores informais como a mídia e as entidades da sociedade civil não estariam neste 

universo. Outru grupo entende que para haver accountability, é preciso existir mecanismos de 

punição dos agentes públicos. Desta forma, é preciso ter não só um gestor que responde às 

demandas, mas um agente questionador. 

Há ainda, segundo Ceneviva (2006), um terceiro grupo, que entende que qualquer tipo 

de relação de controle, fiscalização e monitoramento sobre agentes e organizações fazem parte 

de um sistema de responsabilização. Ceneviva sugere, após tal revisão, que a ideia de 

responsabilização não passa apenas pela prestação de contas, mas também deve incluir a 

possibilidade de sanção. (p. 2). 

O avanço da tecnologia também possibilitou que essa participação no controle social 

fosse ampliada. Nesse processo, ganha ampla relevância o papel da digitalização dos 

documentos públicos, sistematização de dados e implementação de ferramentas para construir 

e disponibilizar tais informações. Para Vaz, Ribeiro e Matheus (2010), o desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e informação das últimas décadas trouxe novas possibilidades para 

a promoção da transparência. Eles dividiram esse processo em três fases, sendo (i) websites 

governamentais que publicam ações em formato fechado, (ii) governos passam a possibilitar 

consultas personalizadas a bases de dados e, a mais atual, (iii) governos passam a oferecer bases 

de dados brutas para serem manipuladas ou cruzadas com outras, com a possibilidade de 

construção de novas aplicações e conhecimentos (VAZ, RIBEIRO E MATHEUS, 2010, p. 45). 

Apesar da conexão, é claro o questionamento na literatura sobre que tipo de 

transparência leva a que tipo de accountability. Fox (2007) chamou esses dois conceitos de 

gêmeos. Para o autor, essas palavras são maleáveis e convenientemente podem significar todo 

tipo de coisas para as pessoas. Ele cita como exemplos o uso da transparência pelo movimento 

de ambientalistas por décadas, chamando para audiências públicas para avaliar impactos 

ambientais e demandar relatórios de emissões. Por outro lado, investidores corporativos usam 

o mesmo conceito para exigir que a administração pública também abra seus dados para seus 

interesses. Já a accountability é tanto usada como termo-chave de movimentos de direitos 

humanos ao redor do mundo como também para cobrar responsividade de agentes públicos. 

(FOX, 2007). 
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Nessa esteira, Fox questiona sob quais condições a transparência pode levar à 

accountability e, mais especificamente, que tipos de transparência levam a que tipos de 

accountability. Ele, então, divide o acesso à informação em duas categorias - proativo, quando 

o próprio governo abre seus dados, e guiado por demandas, quando o governo responde a um 

cidadão que pede informações. No Brasil, essa distinção é clara, já que existem as modalidades 

de transparência passiva e ativa. Por haver essa distinção entre como a transparência leva ou 

não à accountability, o autor distingue a transparência clara da opaca. A transparência opaca é 

aquela que "envolve a disseminação de informação que não revela como as instituições 

realmente se comportam na prática, seja em termos de como tomam suas decisões ou o resultado 

de suas ações" (FOX, 2007, p. 667, tradução nossa). Já a transparência clara é a que revela 

informações confiáveis sobre performance institucional, especificando a responsabilidade dos 

agentes e para onde o dinheiro vai, jogando luz no comportamento institucional. O autor aponta 

ainda que mesmo a transparência clara não garante accountability, já que ainda há a necessidade 

de ação de outros setores para garantir que haja mudanças após a exposição de alguma 

irregularidade (FOX, 2007). 

 

2.3 AS LEIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO MUNDO  

 

A transparência pública tem sido vista, nas últimas décadas, por meio de centenas de 

leis de acesso à informação ao redor do mundo. De acordo com o Global Right to Information 

Rating3, já existem pelo menos 129 leis do tipo, com diferentes graus de abertura de informação 

pública. O primeiro país no mundo a ter uma lei de acesso à informação foi a Suécia, em 1766. 

Dois séculos depois, foi a vez da Finlândia, em 1951, e em seguida dos Estados Unidos, que 

aprovaram o chamado Freedom of Information Act, ou FOIA, que passou por diversas 

alterações ao longo do tempo. 

A FOIA criou uma presunção geral de divulgação, permitindo a guarda da informação 

somente em casos específicos, delimitados em nove exceções. Já na época de sua aprovação, a 

 

3 Global Right to Information Rating. 2020. Centre for Law and Democracy. Disponível em https://www.rti-

rating.org/. 

https://www.rti-rating.org/
https://www.rti-rating.org/
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lei enfrentou resistência de órgãos federais, que temiam que a transparência minaria o poder do 

Estado para regular a atividade econômica (LEBOVIC, 2018, p 14). Embora não seja a mais 

antiga, pesquisas têm apontado que a FOIA foi a fonte mais influente para reformas no direito 

à informação, também conhecido como Right To Information (RTI) no mundo, a ponto de 

alguns autores sugerirem que o sistema americano é normalmente usado como modelo para leis 

de acesso à informação contemporâneas (YOUM e MENDEL, 2018, p. 250). 

Mas apesar da influência americana, outros países levaram décadas para criar suas 

próprias leis de acesso à informação, ou RTIs. Segundo Mendel (2018, p. 3), apenas 13 países 

haviam adotado leis nacionais de direito à informação em 1990. Naquela época, segundo o 

autor, nenhuma organização intergovernamental reconhecia o direito à informação, enquanto 

hoje todos os bancos multilaterais de desenvolvimento e outras instituições financeiras têm 

políticas do tipo. Para Mendel (2018, p. 3), "este direito é cada vez mais considerado como um 

direito humano fundamental.” Dos anos 90 pra cá, leis de acesso à informação passaram a ser 

adotadas em um ritmo sem precedentes (MICHENER, 2011). São leis que podem tornar os 

governos "mais profissionais, previsíveis e responsáveis, com cidadãos mais proativos na vida 

pública." (MICHENER, 2011, p. 146). 

Para Angélico (2012, p. 52), "leis de acesso à informação não existem isoladamente no 

mundo. Em cada país, processos históricos e agendas governamentais ditaram diferentes 

objetivos para a aprovação e implementação de leis desse tipo." Puddephatt (2009) analisou o 

papel da sociedade civil na formulação e adoção de leis de acesso à informação na Bulgária, 

Índia, México, África do Sul e Reino Unido e chegou à conclusão de que seu impacto é 

"considerável", com o suporte de especialistas, inovadores, mobilizadores e fontes de 

aconselhamento e apoio. Ele aponta que, nestes países, houve contribuições da sociedade civil 

em advogar pela reforma do acesso à informação, criar apoio popular, participação no processo 

de desenhar e moldar a legislação, ajudar cidadãos a entender o conceito de acesso à 

informação, conscientizar sobre as melhores práticas, monitorar a implementação e ajudar os 

cidadãos a usarem esses direitos. 

Segundo Puddephatt (2009), a origem desses movimentos foi particular em cada país. 

Na Bulgária, surgiu a partir de preocupações com o meio ambiente e em meio a uma rejeição 

pós-comunista de uma cultura de segredo. Na Índia, surgiu de campanhas de movimento 

anticorrupção, com foco em melhorar a vida da população rural pobre. No México, um grupo 



17 

 

 

 

de elite, representante de diversos setores de interesse, esteve envolvido no planejamento e no 

lobby para aprovação de uma lei de transparência. Na África do Sul, o processo surgiu a partir 

de uma coalizão de ONGs que pediam mudanças constitucionais após o apartheid. Já no Reino 

Unido, uma ONG especialista no tema acendeu a discussão no país, abastecida por um 

movimento por reformas constitucionais. 

Puddephatt (Ibid.) entendeu que essas experiências são contrastantes e refletem as 

dinâmicas particulares de cada sociedade. Para ele, não há uma regra sobre qual estratégia é 

mais ou menos efetiva. Ele discute por qual motivo governos tradicionalmente secretos e 

burocracias abraçam um compromisso com a abertura de informações.  

"Em algumas ocasiões, isto acontece em um momento de mudança 

política e social, com mudanças no poder e novos políticos abertos a 

serem persuadidos. Em outros momentos, há uma crescente descrença 

nos políticos, e mais transparência pode ser vista como uma forma de 

reconstruir esta confiança." (PUDDEPHATT, 2009, p. 2) 

 

2.4 IMPLEMENTAÇÃO DA LAI NO BRASIL 

 

No cenário brasileiro, os rumos da transparência pública se concretizaram inicialmente 

na Constituição Federal, que, de forma mais direta, garantiu em seu artigo quinto o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional e que 

"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" 

(BRASIL, 1988, Artigo 5º, inciso XXXIII). A partir da Constituição Federal foram aprovadas 

diversas leis que obrigaram a abertura de informações públicas, como a Lei do Processo 

Administrativo (9.784/1999) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF ou Lei Complementar 

101/2000). A LRF buscou melhorar a gestão de recursos públicos por meio da transparência, 

com a criação de mecanismos de prestação de contas e formas de controle dos gastos públicos. 

Mas foi só com a LAI que a transparência passou a se tornar regra para qualquer informação 

pública, deixando o sigilo como exceção. 
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De acordo com o Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios, 

produzido pela CGU (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013), órgão anticorrupção 

criado em 2003 e responsável pelas principais políticas de transparência no país, um importante 

marco na abertura de informações públicas no país foi a criação do Portal da Transparência4 do 

Poder Executivo Federal, em novembro de 2004. Por lá é possível consultar gastos do governo 

federal lançados até o dia anterior. Este portal foi atualizado diversas vezes e concentra 

informações sobre salários e pagamentos feitos a servidores públicos, orçamento dos órgãos, 

entre outras informações. Outras iniciativas do governo federal do tipo surgiram nos últimos 20 

anos, como páginas de transparência pública com execução orçamentária, licitações, 

contratações, convênios, diárias e passagens, sites Copa 2014 e Jogos Rio 2016, de controle dos 

recursos públicos destes eventos, entre outros. 

A história da LAI pode ser considerada um desdobramento destas iniciativas. Até então, 

segundo Esmanhoto (2010), o que existia eram normas em leis relacionadas a outros temas, 

gerando interpretações divergentes e outras consequências negativas, além do descompasso 

com países vizinhos. Para Paes (2011, p. 411), "a falta de previsão, em lei específica, de 

dispositivos que garantissem a qualidade e o conteúdo da informação ou a sua organização 

acabava por fragilizar o direito de acesso". 

O primeiro movimento começa em 26 de fevereiro de 2003, com apresentação de um 

projeto de lei do deputado Reginaldo Lopes, mas passou a ser encaminhada pelo poder 

executivo somente em 2009, em uma promessa de campanha do então presidente Luís Inácio 

Lula da Silva e, após uma série de embates e versões, seria aprovada em 2011, conforme relata 

Angélico (2012, p. 86), que refez, em sua pesquisa, os passos da legislação e elencou os 

principais agentes da sociedade civil envolvidos na aprovação da política. Dentre eles estavam 

a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), criada em 2002 e que tinha como 

um de seus propósitos a elaboração e promulgação de uma Lei de Acesso à Informação, e o 

Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, criado pela Abraji e que reunia outras 25 

organizações, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a ONG Transparência Brasil, a 

Associação Nacional de Jornais, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a 

 

4 Portal da Transparência do Governo Federal. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), entre outras 5 . A 

coalizão, que existe até hoje, tinha como objetivo agregar organizações da sociedade civil sem 

vínculo partidário e pressionar o governo e a sociedade para regulamentar o direito de acesso à 

informação pública já garantido pela Constituição. O grupo foi coordenado, da data de sua 

criação até 2011, pelo jornalista Fernando Rodrigues, então diretor da Abraji. 

Angélico (Ibid.) também aponta que elementos internacionais ajudaram a pressionar as 

autoridades brasileiras. Um deles foi a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos6 

que, em dezembro de 2010, condenou o Brasil pelo desaparecimento forçado de 62 pessoas 

entre 1972 e 1974. A sentença menciona a "falta de acesso a informações no Brasil" e exorta 

ao Estado para, em prazo razoável, aprovar um marco normativo de acesso à informação. Outro 

elemento apontado por Angélico (p. 95) foi a Parceria para Governo Aberto (Open Government 

Partnership), lançada em 2011. O Brasil foi convidado para ser um dos líderes da iniciativa, 

mas para isso precisaria cumprir alguns requisitos, como transparência fiscal, acesso à 

informação, transparência nas declarações patrimoniais de políticos eleitos ou funcionários de 

alto escalão e participação cidadã. 

 

2.5 DESAFIOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA LAI BRASILEIRA  

 

Desde o ano de sua aprovação, a LAI passou a ser questionada sobre os desafios que 

enfrentaria para que, de fato, fosse implementada. Paes (2011) citou a possibilidade de que os 

pedidos de informação via LAI poderiam ser amplos ou genéricos demais, mesmo sem ter a 

intenção de ser abusivos, demonstrando falta de familiaridade do requerente com o assunto. 

Entretanto, a criação de uma legislação é apenas uma etapa na 

construção de uma política de transparência no país. A norma deve ser 

transformada em ações e fatos, pelo Executivo e demais poderes, para 

 

5 Informações extraídas do site Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas. Disponível em 

https://informacaopublica.org.br/?page_id=158. Acesso em 24/03/2021. 

6 Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica. 1969. Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em 29/05/2020. 

https://informacaopublica.org.br/?page_id=158
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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sua efetivação, possibilitando maior conhecimento da população sobre 

os atos do governo, tentando eliminar a desconfiança sem que se perca 

o interesse. (PAES, 2011, P. 416) 

 Angélico (2012) elencou também aqueles que seriam os possíveis desafios 

socioculturais, como falta de divulgação e apoio sobre a lei, e institucionais, como falta de um 

órgão supervisor independente (p. 96-97).  Esse entendimento corrobora com a ideia de que, 

para que o exercício do acesso à informação seja garantido, o cidadão precisa ter conhecimentos 

básicos sobre como registrar os pedidos de informação, bem como entender aquilo que for 

respondido e avaliar se a resposta é satisfatória. Além de garantias, portanto, seria preciso 

educar os cidadãos.  

Uma gestão administrativa com participação da sociedade pressupõe o 

preenchimento de condições mínimas necessárias para a participação 

dos atores sociais e o diálogo pelas instituições com a sociedade quanto 

à decisão administrativa, o que envolve a maximização do direito à 

informação como pressuposto indispensável ao controle (MOURA, 

2015, p. 36). 

Problemas concretos na efetividade da LAI começaram a ser sistematizados anualmente 

pela organização internacional Artigo 19, que tem realizado relatórios independentes sobre o 

cumprimento da lei no âmbito federal. Em 2013, a entidade avaliou cinco órgãos das três esferas 

— Executivo, Legislativo (Câmara e Senado) e Judiciário — com um olhar sob o ponto de vista 

da sociedade. Foram analisadas tanto a transparência ativa, que é a informação divulgada 

proativamente pelo órgão público, quanto a passiva, que é aquela das respostas fornecidas aos 

pedidos de informação dos cidadãos (ARTIGO 19, 2013). 

No primeiro desses relatórios, dos 474 pedidos de informação enviados, 285 (60,1%) 

foram integralmente respondidos, 149 tiveram respostas parciais (31,5%), 26 (5,5%) não foram 

respondidos, oito (1,7%) foram negados e, em seis solicitações, o órgão alegou que não tinha a 

informação.  Para a Artigo 19, 66,7% das respostas foram consideradas satisfatórias (p. 10). A 

análise constatou que o esforço nas respostas foi assimétrico em 2013, já que o poder Executivo 

atendeu 99,9% dos pedidos, o Legislativo atendeu 100% e o Judiciário, 79,2%. A qualidade das 

respostas também variou: 70,9% foram consideradas satisfatórias no Executivo, 77,8% na 

Câmara, 33,3% no Senado e 54,7% no Judiciário (p. 22-30). A auditoria também demonstrou 

preocupação com a necessidade de interposição de recursos para que os pedidos fossem 
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adequadamente respondidos. Ao todo, 156 solicitações (33%) tiveram apresentação de recurso, 

o que indicou, aos autores, "que as respostas foram insatisfatórias" (ARTIGO 19, 2013, p. 33). 

Para além das estatísticas, a Artigo 19 encontrou "diversas falhas nos e-SICs e nos 

sistemas de envio de pedidos. Foram identificadas limitações no tamanho das mensagens, falta 

de mecanismos para envio de recurso, bugs, campos de preenchimento confusos e outros 

problemas" (ARTIGO 19, 2013, p. 56). Dentre as recomendações feitas no relatório para 

melhoria da LAI, estavam: i) reforçar a divulgação de dados sobre programas e projetos; ii) 

ampliação da lista de informações a serem divulgadas pela transparência ativa (ou seja, de 

forma proativa, sem necessidade de algum requerimento feito por cidadão); iii) identificação 

de órgãos com maior dificuldade para responder; iv) capacitar os servidores públicos, v) gestão 

junto aos órgãos que violaram a LAI; vi) aplicar as sanções previstas na LAI em caso de 

descumprimento da lei, entre outros. 

A falta de respostas a solicitações de cidadãos é retomada em uma publicação recente 

da organização Artigo 19, de maio de 2020, que aponta que "informações que deveriam estar 

sendo compartilhadas pelo poder público com a população, mesmo quando solicitadas via LAI, 

não chegam" (ARTIGO 19, 2020, p. 7). Neste ano os dados públicos ganharam ainda mais 

relevância no monitoramento do poder público, dada a chegada da pandemia do novo 

coronavírus, que já matou mais de 2,4 milhões de pessoas no mundo até fevereiro de 2021. 

Pesquisadores têm se debruçado também em avaliações sobre a efetividade da LAI em 

diferentes entes federativos. Michener, Contreras e Niskier (2017), revelaram a desigualdade 

no cumprimento da lei entre governo federal, estados e municípios. Concluíram que, "enquanto 

o governo federal e alguns estados e municípios fizeram progressos consideráveis na 

implementação e no cumprimento da LAI, a maioria das instituições ainda têm um longo 

caminho a percorrer" (MICHENER, CONTRERAS E NISKIER, 2017, p. 24). Segundo os 

pesquisadores, menos da metade dos estados e capitais cumpre os critérios básicos de 

implementação, tais como estatísticas oficiais sobre pedidos ou solicitantes, plataformas online 

específicas de acesso à informação para solicitar, acompanhar e interpor recursos, assinar 

compromissos com o Programa Brasil Transparente e uma agência de supervisão focada em 

inspecionar ativamente o funcionamento da LAI. Em relação ao Judiciário e ao Ministério 

Público, os autores indicam que encontraram "[...] ainda menos indicadores de implementação, 

sendo as estatísticas públicas sobre os pedidos extremamente raras” (MICHENER, 
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CONTRERAS E NISKIER, 2017, p. 25). Outra conclusão é que apenas um em cada quatro 

pedidos recebe uma resposta minimamente precisa. 

Também nesta linha, Coelho et al (2018) apontaram que o avanço da legislação é 

desigual nos estados e municípios, e que há maior preocupação por parte dos Estados e 

municípios em cumprir as exigências legais, mas não necessariamente permitir que os cidadãos 

possam controlar e monitorar o funcionamento do governo. A análise considerou todos os 

estados brasileiros, além do Distrito Federal, e todas as capitais e cidades com população total 

acima de 400 mil habitantes, a partir de uma metodologia própria que avaliava o cumprimento 

à LAI e as iniciativas próprias de divulgação de informações. Os autores apontam que estados 

da região norte e nordeste receberam pontuações mais baixas do que os das demais regiões em 

praticamente todos os índices avaliados. Entre os tópicos estudados estavam formas de 

comunicação, facilidades, presença nas redes sociais, informações de contato, informações de 

acesso, informações gerais e prestação de contas. 

A chamada transparência ativa, que é toda a divulgação de informações públicas de 

forma proativa pelos governos, sem necessidade de requisição formal por um solicitante, é um 

tema central nas pesquisas sobre a LAI no Brasil. São trabalhos que buscam medir, por 

exemplo, se os poderes locais, como câmaras de vereadores, prefeituras e governos estaduais 

adotam práticas de divulgar informações básicas em seus websites institucionais e cumprem a 

legislação (Raupp e Pinho, 2016; Barros e Medleg, 2018; Berti et al, 2018). Os resultados destes 

trabalhos sugerem que o país avançou no cumprimento da legislação em relação à divulgação 

de informações obrigatórias (exemplo: licitações e contratos), mas ainda peca em trazer dados 

que possam ajudar, de fato, contribuir para a fiscalização do poder público em situações 

concretas. 

 

2.6 CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES: UM "SEGREDO" NA 

LITERATURA 

 

Esta pesquisa identificou uma lacuna na literatura em relação ao tratamento de 

informações classificadas e desclassificadas no Brasil, que será o tema do próximo capítulo. 
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Uma pesquisa nas plataformas Web of Science e Scielo, feita em dezembro de 2020 com a 

palavra-chave “Lei de Acesso à Informação” (entre aspas) resultou em 24 trabalhos, mas 

nenhum que tivesse o Segredo de Estado ou a classificação e desclassificação de informações 

no Brasil como assunto. Esta foi a palavra-chave escolhida pois o interesse da pesquisa é 

justamente sobre os mecanismos da LAI, e não de outras formas ou mecanismos de 

transparência na administração pública. No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, de 229 

trabalhos que citam a “Lei de Acesso à Informação” (entre aspas), foi possível identificar seis 

que dialogam com os conceitos de segredo de Estado ou sigilo, mas sob diferentes aspectos. 

Silva (2017) aborda o limite entre transparência e dados pessoais; Carvalho (2017) discute o 

sigilo econômico de empresas estatais; Pinheiro (2015) trata dos limites da transparência na 

política externa brasileira. Por fim, três trabalham tratam mais diretamente de segredo de Estado 

e da classificação de informações como sigilosas: Rodrigues (2016), que trata dos arquivos da 

ditadura militar, Furtado Rodrigues (2017), que descreve as condições políticas que 

desencadearam mudanças no acesso de civis a documentos e arquivos militares no Brasil e no 

México, e Del Neri (2016), que discute o conceito de segredo de estado em uma perspectiva 

histórica e jurídica, tecendo críticas ao modelo de classificação e desclassificação de 

informações no Brasil. Ao longo da revisão também foi possível encontrar o tema de forma 

pontual dentro de trabalhos com outros focos,  como em um levantamento da ONG Artigo 19 

(ARTIGO 19, 2015, p. 32), mas apenas como mais um tópico de uma pesquisa mais ampla 

sobre o funcionamento da LAI, sem a atenção aqui dada ao processo de classificação e 

desclassificação de informações em si. 

 

3. SEGREDO DE ESTADO, CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um breve histórico sobre o conceito de 

segredo de Estado e discussões sobre o sigilo de informações no Brasil. Explica-se como 

funciona a regra de classificação de informações no Brasil e as problemáticas trazidas na 

literatura recente. Também é feito um breve histórico de uma iniciativa de controle social sobre 

o processo de classificação e desclassificação de informações como sigilosas, o Projeto Sem 
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Sigilo, que reuniu um grupo de jornalistas voluntários para tentar acessar documentos que 

perderam a classificação nos últimos anos, mostrando as dificuldades existentes no acesso à 

informação. Este projeto foi o ponto de partida para o meu interesse no tema desta pesquisa.  

 

3.1 DEMOCRACIA E SEGREDO 

 

O que é segredo de Estado? Para Del Neri (2016), é um lugar marcado para nada se 

questionar, ou seja, "declarar que algo é secreto dentro da administração de um Estado significa 

restringir o número de pessoas que detêm informações específicas" (DEL NERI, 2016, p. 39). 

E segredos de Estado podem ameaçar a democracia? Para Sagar (2016), este debate tem mais 

de meio século, mas ganhou novo fôlego nos últimos anos, com gatilhos que variam de país 

para país. Nos EUA, diz o autor, o sigilo dificultou a cidadãos e legisladores a supervisão e 

controle do que foi feito pelo governo desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. 

No Brasil e em outros países com histórico de regimes ditatoriais, este sentimento poderia ser 

traduzido com o crescente interesse por documentos que possam revelar violações de direitos 

humanos pelo Estado. 

Na última década, o segredo de Estado serviu para limitar o debate 

público sobre questões como se os Estados Unidos deveriam 

empreender uma guerra preventiva e utilizar práticas como rendição 

extraordinária e assassinatos seletivos. Também impediu que os 

membros do Congresso soubessem, muito menos fiscalizasse, o uso de 

prisões secretas, vigilância extralegal e as chamadas técnicas 

aprimoradas de interrogatório. E impediu que os tribunais continuassem 

com casos apresentados por cidadãos e estrangeiros que foram 

submetidos a escutas telefônicas sem mandado, encarceramento e 

tortura pelos Estados Unidos ou seus aliados (SAGAR, 2016, p. 1, 

tradução nossa) 

Se por um lado a discussão tem surgido pela falta de transparência, explica o autor, por 

outro também tem ganhado destaque a violação desses segredos de Estado, com vazamentos de 

informações sigilosas que, segundo o autor, poderiam minar capacidades de atuar do Estado, 

como em relações diplomáticas e em ações de combate ao terrorismo. Este debate entre 

transparência e segredo não é simples, já que os elementos para decidir se uma informação deve 
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ou não ser sigilosa são atribuídos de maneira desigual - somente o próprio Estado e suas 

autoridades é que conhecem seus elementos e contexto.  

Em Segredo Profundo, Pozen (2010) chama a atenção para a falta de pesquisas sobre 

segredos de Estado e introduz o texto com uma conhecida citação de um ex-secretário de Estado 

nos EUA, Donald Rumsfeld, ao ser questionado sobre a falta de evidências que ligassem o 

governo do Iraque como provedor de armas de destruição em massa a grupos terroristas. A 

declaração é um ponto de partida para introduzir a complexidade da discussão sobre 

informações sigilosas guardadas por autoridades públicas: 

Existem coisas que conhecemos; são coisas que sabemos que existem. 

Também sabemos que existem informações que não conhecemos; isto 

é, sabemos que determinadas informações existem, mas não as 

conhecemos. Mas também existem coisas que não sabemos que 

desconhecemos - aquelas que nem sequer sabemos que existem. E se 

olharmos ao longo da história do nosso país e de outros países livres, é 

esta última categoria que tende a ser a mais difícil. (RUMSFEL apud 

POZEN, p. 261, 2010, tradução nossa) 

A esses segredos que nem sequer sabemos da existência, Pozen (2010) chama de 

segredos profundos. Para facilitar a compreensão, ele cita o exemplo de uma agência 

governamental que mantém, sob sigilo, fotos que mostram abusos contra uma pessoa detida. Se 

as pessoas de fora da agência souberem da existência das fotos, mas não do conteúdo, tem-se 

um segredo raso. Se até a existência de tais fotos for desconhecida do público, então haveria 

um segredo profundo. 

Não existe uma divisão clara entre segredos profundos e rasos, mas sim 

um processo contínuo que vai de um a outro. Profundo e raso são 

significantes rudes, mas úteis, para o posicionamento de segredos em 

múltiplas dimensões que, juntos, refletem a natureza e o grau de sua 

ocultação” (POZEN, p. 261, tradução nossa) 

Para Pozen (2010), a forma mais produtiva de categorizar a profundidade de um 

segredo de Estado passa por esses questionamentos: (1) quantas pessoas sabem sobre o 

segredo, (2) que cargo elas ocupam, (3) quanto elas sabem e (4) quando elas passaram a saber. 

(p. 267). No ponto 1, é natural que, quanto menos pessoas souberem sobre determinada 

informação, mais profundo será o segredo. O autor cita o exemplo de uma agência de 

inteligência que planeja matar o primeiro ministro de um país estrangeiro. Quanto mais 



26 

 

 

 

pessoas souberem do plano, maiores serão as chances de os funcionários deste primeiro 

ministro estrangeiro também ficarem sabendo do plano.  

No ponto 2, sobre quem sabe o segredo, o autor entende que o cargo da pessoa importa, 

assim como a quantidade de pessoas. No ponto 3, questiona-se quanto se sabe do segredo. 

“Cidadãos podem ser completamente ignorantes sobre o conteúdo de um segredo em particular, 

ainda que saibam do processo no qual o processo foi criado e protegido, já que existem regras 

de classificação e desclassificação de informações” (POZEN, 2010 p. 271, tradução nossa).  

Como se verá nos próximos capítulos, o trecho aqui citado por Pozen (2010) em relação 

ao contexto dos EUA também faz sentido na realidade do Brasil. Para ele, as regras de 

classificação de informações “[...] são muito genéricas e não fornecem muitos esclarecimentos 

sobre a substância do documento que foi classificado. Mas ao menos fazem o ato de classificar 

qualquer documento menos obscuro, já que este ato precisa ser registrado” (POZEN, 2010, p. 

271, tradução nossa). 

O último ponto, sobre quando os segredos passam a ser conhecidos, também é um 

elemento chave para entender como o segredo de Estado pode afetar o controle social sobre 

decisões tomadas por autoridades públicas. Um segredo, diz o autor, pode ser extremamente 

profundo no início, para depois se tornar raso e conhecido por mais pessoas com o tempo. De 

volta ao exemplo do plano hipotético de uma agência governamental para matar um ministro 

estrangeiro, Pozen entende que tal plano continuaria sendo um segredo profundo mesmo que 

ele fosse tornado público no exato momento em que foi executado, já que “o véu do segredo 

teria se levantado tarde demais” (POZEN, 2010, p. 273, tradução nossa), ou seja, sem que fosse 

possível que outros atores pudessem participar de tal decisão. Pozen entende que em certas 

situações pode ser preferível que autoridades do governo demorem a divulgar segredos, 

especialmente se a transparência “minar a política que o segredo facilitaria” (POZEN, 2010, p. 

273, tradução nossa).  Ele conclui que o mais importante é saber se o timing da divulgação se 

deu durante ou depois da janela de formulação da política pública, e em quanto tempo. Este 

ponto, como se verá a seguir, também tem papel fundamental nos segredos de Estado 

relacionados às informações sigilosas no Brasil. 
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As soluções apontadas por Pozen (2010) para controlar o poder dos segredos de Estado 

e limitá-los somente aos casos extremamente necessários, no contexto dos EUA, são as 

seguintes: 

1 - Regras que obriguem a abertura de determinadas informações (que ele chama de 

second-order disclosure requirements), que podem facilitar o requerimento por cidadãos de 

determinadas informações. Ainda que as autoridades não divulguem os documentos mesmo 

assim, aumenta-se, segundo o autor, o custo de se manter tais documentos em segredo. 

Basicamente, é impossível especificar, com antecedência, todas as 

informações que podem se tornar relevantes para eleitores e 

legisladores. [...] Se o Congresso criar regras de divulgação desses 

documentos muito detalhadas ou numerosas, cria-se o risco de custos 

administrativos excessivos não apenas para o executivo como para o 

próprio Congresso (POZEN, 2010, p. 326, tradução nossa). 

2 - Consulta ao Congresso, que poderia mediar a necessidade de classificação de 

documentos, já que “membros do Congresso têm uma conexão democrática direta com as 

pessoas que eles servem” (POZEN, 2010, p. 330, tradução nossa). Na experiência dos EUA, no 

entanto, que já prevê este tipo de interação, diversas informações relevantes foram deixadas 

longe do escrutínio dos parlamentares, descreve Pozen, que cita o exemplo do governo George 

Bush, que nunca divulgou os planos de usar métodos de interrogar suspeitos com tortura ou de 

lançar um programa de vigilância de terroristas, ou Terrorist Surveillance Program (POZEN, 

2010, p. 331, tradução nossa);  

3 - Existência de pesos e contrapesos internos (internal checks and balances), 

“aumentando e diversificando o conjunto de oficiais que têm conhecimento de um segredo” 

(POZEN, 2010, p. 333, tradução nossa) 

4 - Cultura burocrática, ao repudiar internamente, ao invés de celebrar, os segredos 

profundos (POZEN, 2010, p. 337, tradução nossa), algo que pode ser feito, segundo Pozen 

(2010), ao diversificar o arcabouço institucional, com maior diversidade de servidores na 

decisão de classificar ou não os documentos. 

Pozen (2010) afirma que o segredo de Estado é um fenômeno tão vasto, heterogêneo e, 

claro, secreto, que “se torna difícil até mesmo discutir o tema de forma sistemática” (POZEN, 

2010, p. 339, tradução nossa). 
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3.2 A CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E SEGURANÇA NACIONAL 

 

O papel da transparência em democracias é evidente, mas o debate ganha complexidade 

quando as informações estão relacionadas à segurança nacional. 

A ideia de transparência em assuntos de segurança nacional é novo nas 

democracias, e a maioria dos governos e grupos da sociedade civil não 

sabem como lidar com este assunto, especialmente no contexto da 

América Latina. A essência do dilema é que a democracia requer 

participação e abertura, mas manter o Estado em segurança 

frequentemente envolve guardar segredos (RODRIGUES, 2017, p. 1, 

tradução nossa). 

Para a autora, o controle civil democrático não é possível se os militares não estiverem 

sujeitos a algum tipo de accountability. Por outro lado, diz, “a descrição conceitual de 

transparência raramente leva em conta a legitimidade do segredo” (RODRIGUES, 2017, p. 2, 

tradução nossa). Uma das proposições de Rodrigues é que transparência em geral e nas políticas 

de defesa são diferentes, já que “às vezes leis fortes de transparência podem não significar nada 

para a divulgação de informações sobre os militares, pois essas legislações não estão acima das 

leis de sigilo. Essas leis podem ser complicadas e suas exceções nem sempre estão claras”. 

(RODRIGUES, 2017, p. 15, tradução nossa) 

A Lei de Acesso à informação brasileira, sancionada em 2012, surge em um momento 

histórico totalmente diferente daquele em que os militares estavam no poder no país. Mas 

alguns autores já mostraram que elementos relacionados à classificação de documentos como 

sigilosos, como previsto pela LAI, já estavam presentes em legislações das décadas de 30, 40 e 

60 (HOTT, 2005; RODRIGUES, 2017). 

Um decreto publicado em 11 de março de 1967, por exemplo, aprovou o chamado 

"regulamento para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos"7. A regra criava quatro graus de sigilo: 

ultrassecreto, secreto, confidencial e reservado, que protegiam desde "planos, programas, 

projetos e assuntos técnicos" do governo até "planos ou detalhes de operações militares", no 

 

7 Decreto nº 79.099, de 6 de janeiro de 1977. Revogado pelo Decreto nº 2.134, de 1997. 
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nível mais elevado (Art. 4º). A legislação previa até mesmo a destruição desses documentos 

sigilosos (seção 6). Este decreto foi revogado 20 anos depois, mas é possível encontrar 

semelhanças com o texto legal da LAI que, apesar de prever a transparência como regra e o 

sigilo, como exceção 8 , também criou critérios para a classificação de informações com 

finalidade semelhantes ao do decreto da ditadura em relação às motivações em defesa do 

Estado. 

Uma das dificuldades no acesso às informações de segurança nacional é que, por serem 

consideradas sigilosas, a regra básica criada pela LAI se inverte: o sigilo passa a ser a regra e a 

transparência, a exceção. Ou seja, como definido por Rodrigues (2017), “os cidadãos precisam 

provar que têm direito de acessar a informação, e não o Estado” (RODRIGUES, 2017, p. 55, 

tradução nossa). Para reduzir o efeito negativo das informações sob sigilo, Rodrigues apontou 

ferramentas citadas pela literatura que garantiriam uma espécie de democratização do segredo, 

ou seja, um mínimo de transparência sobre o ato de considerar uma informação sigilosa. 

Destaco alguns desses pontos (p. 55): (1) A lei de acesso à informação deve superar quaisquer 

exceções ao direito de acesso à informação em outras leis e regulamentos (disposições de sigilo) 

na medida de qualquer conflito; (2) Deve haver uma lista de justificativas e temas para 

salvaguarda de informações como sigilosas; (3) Deve haver um sistema claro de classificação 

de informações, com prazos e quais autoridades podem classificar documentos; (4) Deve haver 

um limite de tempo para a classificação; (5)  Deve haver lista de documentos classificados e 

desclassificados; e (6) Deve haver mecanismos de divulgação automática de documentos 

desclassificados (RODRIGUES, 2017). 

Durante as discussões para aprovação do texto da LAI, conforme lembra Rodrigues 

(Ibid.), já havia resistência e discussão sobre como seria o tratamento de informações sigilosas 

relacionadas às forças de defesa do país. “Discordavam em dois pontos - a divulgação 

automática de documentos desclassificados e a independência de agentes que avaliam a 

classificação e tornam os documentos públicos” (RODRIGUES, 2017, p. 95, tradução nossa). 

Entrevistas conduzidas pela pesquisadora apontaram que os militares não aprovaram o projeto 

da LAI, mas foram convencidos de que a lei não os afetaria negativamente. Uma das 

preocupações recai sobre a "inimaginável quantidade de informação coletada desde o começo 

 

8 Lei nº 12.527, art. 3º, inciso I. 
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da formação do Estado brasileiro, diferentemente de outras agências governamentais criadas há 

menos tempo” (RODRIGUES, 2017, p. 99, tradução nossa). Outro ponto citado foi a forma 

como tais documentos estavam dispostos, muitos deles em papel, sem arquivos digitais. 

Internamente, durante a discussão do projeto de lei, havia o discurso de que até mesmo a 

existência de determinados documentos sensíveis dificilmente seria provada, já que “não são 

conhecidos pelos cidadãos e nem por membros das próprias Forças Armadas” (RODRIGUES, 

2017, p. 97, tradução nossa). É importante ressaltar que a hipótese de sigilo eterno de 

documentos, defendida pelos militares e por parte do Congresso, foi rejeitada, e não é prevista 

hoje pela LAI.  

 

3.3 A ATUAL CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVISTA NA LAI  

 

        O texto da LAI não só traz a ideia de que a transparência é regra e o sigilo, a exceção 

(art. 3º, I) , como também delimita quais são esses pontos de sigilo e o que não pode ser 

divulgado. Segundo Cunha Filho (2019, p. 74), esses critérios que demarcam o que é passível 

de divulgação e o que não é têm pouca precisão, o que pode prejudicar a efetividade da lei.  

O primeiro mecanismo de controle é a estrutura decisória, que 

concentra o poder decisório em cargos de livre nomeação e exoneração, 

dificultando a disponibilização de informações que desafiem o governo 

ou o façam responder por possíveis irregularidades. O segundo 

mecanismo de controle é a indeterminação dos requisitos 

procedimentais à realização de pedidos de acesso à informação, que 

precisam ser “específicos”, “proporcionais” e “razoáveis”. Em terceiro 

lugar, no plano substancial, a complexidade das permissões legais de 

segredo e a manutenção dos segredos profundos contribuem para 

manter nos agentes estatais o monopólio do poder de decidir o que está 

incluído e o que está excluído da regra da transparência. Por fim, 

mesmo quando os cidadãos ultrapassam as três camadas de barreiras da 

LAI e conseguem acessar uma informação estatal, os arquivos estatais 

disponibilizados não são externos à lógica de poder que operacionaliza 

a LAI, ou seja, eles não deixam de representar uma visão fragmentada 

e parcial dos acontecimentos históricos (CUNHA FILHO, 2019, P. 75) 

Existem três tipos de informação sigilosa previstas na LAI: aquelas protegidas por um 

sigilo legal específico já existente em outras legislações (como o sigilo bancário e o sigilo 
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fiscal), informações pessoais (conforme o artigo 31 da lei), que podem ficar restritas por 100 

anos, e informações que, se divulgadas, podem afetar a segurança do Estado e da sociedade - e 

é sobre essa última que este trabalho se debruça. As exceções à transparência descritas na LAI 

podem ser descritas em oito pontos: I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 

integridade do território nacional; II - 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; III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da 

população; IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do 

País; V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; VI 

- 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; VII - pôr 

em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus 

familiares; ou VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 

fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 

Para proteger esse tipo de informação, a lei previu a criação de três graus diferentes de 

classificação de informações, com o período em que as informações deverão ficar ocultas (I - 

ultrassecreta: 25 anos; II - secreta: 15 anos; e III - reservada: 5 anos. É importante observar que 

o texto legal não permite o sigilo eterno a documentos produzidos pelo poder público, embora 

tenha havido o desejo de alguns órgãos do Executivo em favor deste tipo de classificação por 

tempo indeterminado no processo de elaboração da LAI (RODRIGUES, 2020).  

No grau reservado, o de menor duração de classificação, qualquer autoridade do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores (DAS) de nível 5 ou superior, um cargo comissionado de 

livre nomeação, pode praticar o ato. No grau secreto, podem classificar documentos titulares de 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Já no mais alto grau 

de sigilo (ultrassecreto), têm o poder de classificação somente o Presidente da República, seu 

vice, ministros de Estado, chefes de missões diplomáticas e comandantes das Forças Armadas. 

Del Negri (2016) faz uma crítica a esses prazos por entender que “parece não ter existido 

no parlamento brasileiro uma conexão essencial entre os prazos sugeridos e uma 

teoria/argumento para explicá-los e sustentá-los” (DEL NEGRI, 2016, p. 146). Para o autor, 

“esses prazos foram estabelecidos sem aderência a teorias sustentadas. Isso significa que foram 
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abstraídos da analogia, a partir de restos de outros ordenamentos jurídicos, sem a presença de 

teorias novas” (DEL NEGRI, 2016, p. 174). 

Estudos recentes têm apontado como o sigilo dificulta o controle social (DEL NEGRI, 

2016; WAIBISCH, CETRA, MARCHEZINI, 2017). Para Del Negri, o discurso de segredo de 

Estado “apresenta-se num campo vago para a classificação das informações em graus de sigilo, 

um espaço que estimula a livre interpretação na determinação de prazos” (DEL NEGRI, 2016, 

p. 26). O argumento é que, com a tese de defesa dos interesses de Estado, os servidores podem 

se recusar a fornecer praticamente qualquer tipo de informação, já que é o próprio servidor que 

fará a classificação de informações conforme sua leitura sobre as exceções previstas na lei. 

A impressão que se tem é que cada integrante avalia os temas de 

maneira diferente. E essas classificações são feitas por razões 

diferentes, de acordo com argumentos diferentes, por agentes 

diferentes, em cargos diferentes e essas diferenças derivam de 

diferentes entendimentos sobre o que significa ‘segurança da sociedade 

e do Estado’ (DEL NEGRI, 2016, p. 175).  

Del Negri (2016) fala da necessidade de se averiguar os critérios para a determinação 

de sigilo e fala que há uma série de motivos que levam a isso. 

Diante de toda essa complexidade, cada vez mais se confirma a 

necessidade de investigar o exame critério lógico que a presidência da 

República (e equipe ministerial) usa para classificar atos estatais 

sigilosos. O certo é que não há causa única, mas uma série de fatores 

combinados [...], em relação ao art. 23 da Lei nº 12.527/11, roteiro 

(vago e ambíguo) para as matérias que podem ser consideradas 

essenciais para a ‘segurança da sociedade e do Estado’ (DEL NEGRI, 

2016, p. 176) 

A crítica posta por Del Negri (2016, p. 96) é que há significativa subjetividade quando 

o governante diz que um assunto é segredo de Estado e fundamenta tal decisão em argumentos 

genéricos como “bem comum” ou “segurança da sociedade e do Estado''. Para o autor, a busca 

dessa segurança da sociedade e do Estado podem não se reverter em benefícios aos cidadãos 

brasileiros. “Se não temos num país um acesso direto à construção dessa decisão secreta, se 

qualquer interessado não tem oportunidades efetivas de apresentar e defender suas 

interpretações e testificação, então, será muito difícil definir se o objeto da decisão é equivocado 

ou não” (p. 182). 
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A Organização Não Governamental (ONG) Artigo 19, em seus relatórios de 

monitoramento da LAI no Brasil, já apontou dificuldades para entender que tipo de informação 

é classificada e por qual motivo concreto. No relatório de 2015 (ARTIGO 19, 2015), por 

exemplo, a organização solicitou, por meio da LAI, a órgãos do Judiciário, Executivo e 

Legislativo que informassem a lista de documentos classificados e desclassificados, também 

conhecida como rol de informações classificadas/desclassificadas. Para a organização, este 

pedido foi “considerado um dos mais problemáticos e controversos da pesquisa, já que foram 

registrados casos negativos nas três esferas do poder''. (ARTIGO 19, 2015, p. 33). É, por 

exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, que forneceu listas com extensos códigos 

numéricos para responder ao pedido registrado pela organização, mas sem "nenhuma menção 

ou explicação dos códigos existentes" (ARTIGO 19, 2015, p. 34). O mesmo problema se repetiu 

no Ministério da Justiça, já que as informações fornecidas pela pasta "não auxiliam no 

esclarecimento do assunto do documento, impossibilitando qualquer controle social ou 

conferência uma vez que o documento seja divulgado após o período de sigilo." (ARTIGO 19, 

2015, p. 34) Nas conclusões, a Artigo 19 aponta que os órgãos se posicionam contra princípios 

da LAI ao não fornecerem detalhes mínimos sobre a classificação e desclassificação de 

documentos, "na contramão dos princípios internacionais do direito à informação, que 

estabelecem a máxima divulgação e a supremacia do interesse público” (ARTIGO 19, 2015, p. 

37). Apontaram ainda que "o formato como é publicada a lista deve permitir que se compreenda 

quais são as informações restritas" (ARTIGO 19, 2015, p. 37). 

 

3.4 OBSTÁCULOS IMPOSTOS PARA ACESSAR DOCUMENTOS 

DESCLASSIFICADOS NO BRASIL 

 

O processo de classificação de informações fica concentrado em um pequeno grupo de 

órgãos/instituições federais, principalmente das Forças Armadas. Em maio de 2020, ao menos 

doze deles informaram ter classificado 100 ou mais informações como sigilosas, principalmente 

na Marinha, conforme levantamento extraído de um relatório feito pela Controladoria-Geral da 

União (CUNHA FILHO E ANTUNES, 2021). Mas os dados não informam o total de 

informações que estão classificadas naquele momento, e sim somente o total daquele ano. Para 
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que houvesse compreensão de toda a série histórica, optou-se, neste trabalho, por analisar os 

dados de desclassificação de documentos, de forma a identificar os órgãos que mais utilizaram 

o dispositivo desde a implementação da LAI. Esta comparação possui limitações, pois os dados, 

levantados pela Controladoria-Geral da União e organizados para trabalho, foram enviados 

pelos próprios órgãos federais com datas de corte diferentes. Os dados da Marinha, por 

exemplo, foram publicados em 1 de junho de 2020; os do Exército, em 30 de abril de 2020 e os 

da Força Aérea, de 23 de abril de 2020. Até o fechamento desta pesquisa não havia ainda um 

rol de informações desclassificadas do ano de 2021, que deve ser publicado até o fim do 

semestre. 

Tabela 1 - Total de informações desclassificadas por instituições federais entre 

2013 e 2020* (inclui somente  as que desclassificaram cem documentos ou mais) 

Instituição 

Quantidade de informações 

desclassificadas % 

Total geral 436029 100% 

CEX - Comando do Exército 237809 54,54% 

COMAER – Comando da Aeronáutica 87284 20,02% 

CMAR – Comando da Marinha 69315 15,90% 

Ministério das Relações Exteriores – MRE 32897 7,54% 

GSI-PR – Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República 3542 0,81% 

MD – Ministério da Defesa 2135 0,49% 

 Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 765 0,18% 

BACEN – Banco Central do Brasil 312 0,07% 

MJ – Ministério da Justiça 258 0,06% 

VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 195 0,04% 

Empresa Gerencial de Projetos Navais –   EMGEPRON 176 0,04% 
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AEB – Agência Espacial Brasileira 157 0,04% 

MF – Ministério da Fazenda 126 0,03% 

UFSCar – Fundação Universidade Federal de São Carlos 105 0,02% 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul – IF RS 103 0,02% 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB 102 0,02% 

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora 100 0,02% 

Fonte: tabulação própria, a partir dos dados fornecidos pela Controladoria-Geral da União, em 

seu site oficial: https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-

dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas  - Acesso em 31/01/2021. *Obs.: os 

números informados nos róis de informações desclassificadas do Exército, para o ano de 2020, 

apontam número inferior ao do levantamento publicado pela CGU, de 2030 documentos. Já o 

da Força Aérea mostra 7.619 no mesmo ano. O motivo das diferenças, segundo a CGU, é que 

os órgãos podem atualizar seus números a qualquer momento, sem aviso prévio. Para facilitar 

as comparações, optou-se por manter os dados do levantamento da CGU; a CGU não realizou 

a pesquisa nos anos de 2019 e 2016, então os dados são parciais. 

Quando uma informação é classificada, o órgão público é obrigado a formalizar o ato a 

partir de um Termo de Classificação de Informação ou TCI (Art. 31 do decreto 7.724/2012), 

um documento em que se informa o grau de sigilo, categoria da informação, tipo de documento, 

data de produção, indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação, razões da 

classificação, indicação do prazo de sigilo, data de classificação e nome da autoridade que 

classificou a informação. Cada documento gera um número único de protocolo, ou NUP, que 

identifica tanto o documento classificado quanto o TCI.  

O TCI é classificado durante a mesma quantidade de tempo que o documento a que ele 

se refere. Ou seja, o motivo de se ter colocado um documento sob sigilo também fica em 

segredo. Também não há nenhuma obrigatoriedade, por parte do órgão, de explicar qual é o 

teor do documento classificado ou desclassificado, apesar de existirem recomendações da 

própria administração de que se explique, ao menos, do que se trata9. A classificação de sigilo 

estabelecida pela LAI no Brasil também não estipula um limite de reclassificação dos 

 

9 http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/guia-informacoes-

classificadas-versao-3.pdf (Acesso em 01/08/2020) 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/guia-informacoes-classificadas-versao-3.pdf
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/guia-informacoes-classificadas-versao-3.pdf
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documentos, de forma que estes podem ficar ocultos por tempo indeterminado, se assim os seus 

detentores quiserem.  A lei tenta mitigar esta questão por meio de um dispositivo previsto em 

seu artigo 36, que diz que o pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá 

ser apresentado aos órgãos e entidades independentemente de existir pedido prévio de acesso à 

informação. Mas como apontado por Cunha Filho e Antunes (2021), o desconhecimento do teor 

desses documentos, no entanto, dificulta qualquer tipo de argumentação no sentido de contestar 

o sigilo sobre eles.  Outra dificuldade apontada é a abertura de dados após o fim do prazo do 

sigilo. O parágrafo 4º do artigo 24 da LAI prevê que "transcorrido o prazo de classificação ou 

consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, 

de acesso público", mas não diz como o poder público deve dar publicidade a esses documentos. 

Quando um documento recebe alguma classificação, a única informação divulgada 

proativamente pelos ministérios e órgãos do governo federal em seus sites é o chamado rol de 

informações classificadas e desclassificadas - uma lista com os códigos correspondentes a cada 

documento, atualizada uma vez por ano, no primeiro semestre. Mas não há indicação sobre o 

que cada um daqueles documentos representa.  

Figura 1 - Exemplo de Termo de Classificação de Informação da Marinha 

 

Fonte: Comando da Marinha – CMAR. Disponível em: 

<https://tinyurl.com/y4cpx6br>. Acesso em 1/08/2020. 

No âmbito judicial praticamente inexistem contestações sobre esse processo de 

classificação de informações (CUNHA FILHO E ANTUNES, 2021). Já no âmbito 

https://tinyurl.com/y4cpx6br
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administrativo, o regime legal da LAI previu que cidadãos podem contestar o ato para a 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), órgão vinculado à Casa Civil da 

Presidência da República e que pode reavaliar decisões e tirar os documentos do sigilo. De 

3.416 decisões tomadas por esta comissão, que também avalia recursos por pedidos de 

informação negados, somente 84 (2,5% dos casos) foram em favor dos cidadãos para reverter, 

de alguma forma, decisões de órgãos do Executivo (CUNHA FILHO, 2019). 

 

3.5 UMA TENTATIVA DE CONTROLE SOCIAL SOBRE A CLASSIFICAÇÃO 

E DESCLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES: O PROJETO SEM SIGILO E A 

OPORTUNIDADE DE UMA PESQUISA ACADÊMICA 

 

Para compreender o desenvolvimento desta pesquisa, é necessário fazer algumas 

explicações de experiências profissionais minhas que levaram ao tema. Além de mestrando, 

sou jornalista e um dos fundadores da Associação Fiquem Sabendo 10 , uma organização 

independente formada por jornalistas e advogados que busca obter documentos de interesse 

público inéditos por meio da LAI e divulgá-los a outros jornalistas e pesquisadores, bem como 

realizar denúncias por descumprimento de regras da transparência pública a órgãos de controle, 

como o Tribunal de Contas da União (TCU). Pode-se dizer que, até o momento de produção 

desta dissertação, um dos trabalhos de maior relevância de nossa equipe foi denunciar ao TCU 

a falta de divulgação de informações sobre quem são e quanto recebem os pensionistas de 

servidores civis e militares no Brasil. A denúncia foi acatada pela corte e a abertura desses 

dados por nossa equipe11 levou a uma série de reportagens que apontaram, por exemplo, que 

militares investigados por tortura recebem pensão vitalícia.12 

Em 2019, a Fiquem Sabendo organizou um time de jornalistas voluntários para 

pesquisar um assunto pouco debatido à época: quando a LAI foi aprovada, o texto legal previu 

 

10 http://fiquemsabendo.substack.com/ e https://fiquemsabendo.com.br/ 

11 https://fiquemsabendo.substack.com/p/aps-denncia-da-fiquem-sabendo-governo-17d 

12 https://apublica.org/2020/01/as-pensoes-vitalicias-dos-acusados-de-crimes-na-ditadura/ 

http://fiquemsabendo.substack.com/
https://fiquemsabendo.com.br/
https://fiquemsabendo.substack.com/p/aps-denncia-da-fiquem-sabendo-governo-17d
https://apublica.org/2020/01/as-pensoes-vitalicias-dos-acusados-de-crimes-na-ditadura/
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classificação de informações como sigilosas por cinco, 15 ou 25 anos. Mas e depois que esse 

sigilo cai, o que acontece? O que há, afinal, nesses documentos? Considerando o sigilo mais 

curto, de cinco anos, já era possível imaginar que centenas ou milhares de documentos estariam 

disponíveis para acesso, já que a lei começou a vigorar em maio de 2012. Foi assim que nossa 

equipe, com uso das redes sociais, chamou voluntários e organizou a distribuição de pedidos de 

acesso à informação aos órgãos federais que mais tinham documentos colocados sob sigilo e 

que cujo prazo já havia expirado.  

Uma das primeiras respostas recebidas, da Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT), causou surpresa e uma série de dúvidas.13 Era a única universidade na lista e ainda 

mantinha mais de 600 documentos com o selo reservado, de cinco anos de sigilo. Ao analisar 

os papéis enviados pela UFMT (que só os forneceu pessoalmente), descobriu-se que eram 

pesquisas acadêmicas da instituição - um tipo de informação que já é protegido por lei e, 

portanto, nem sequer precisaria ter sido colocado sob outro sigilo. Em outras respostas, 

informações que despertaram o interesse jornalístico começaram a surgir, como relatórios da 

Polícia Federal que indicavam como a corporação agiu e monitorou cidadãos em manifestações 

de junho de 2013 contra o aumento da passagem de ônibus em grandes capitais14. 

O resultado final do projeto apontou que, após diversas solicitações de informação, os 

órgãos federais mantinham documentos em sigilo mesmo depois de classificados, por razões 

das mais diversas. Chamou a atenção o caso da Marinha, que alegou que, dada a quantidade de 

documentos desclassificados em um só ano, afirmou que conseguiria enviar apenas 15 

documentos por vez, a cada 20 ou 30 dias, de forma que a obtenção de todos os documentos 

desclassificados somente em um ano poderia levar décadas15 Para encerrar o projeto, foram 

coletados dados de todos os pedidos feitos e enviados a um repórter do UOL, que publicou uma 

reportagem mostrando que mais de 300 documentos, mesmo depois de terem perdido o sigilo, 

não puderam ser acessados mesmo com pedidos de informação formais registrados pelos 

voluntários por meses. 

 

13 https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/ufmt-documentos-sigilosos/ 

14 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/09/11/policia-pf-manifestacoes-

protesto-junho-2013-congresso-nacional-arquivo.htm 

15 https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/newsletter-edicao-5/ 

https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/ufmt-documentos-sigilosos/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/09/11/policia-pf-manifestacoes-protesto-junho-2013-congresso-nacional-arquivo.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/09/11/policia-pf-manifestacoes-protesto-junho-2013-congresso-nacional-arquivo.htm
https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/newsletter-edicao-5/
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É importante observar que a pesquisa conduzida pela equipe Fiquem Sabendo no 

Projeto Sem Sigilo nunca teve a pretensão de ser um trabalho acadêmico. O objetivo principal 

era encontrar documentos de interesse público e publicar reportagens a partir disso. Mas ficou 

claro, com essa experiência, que havia extrema dificuldade em entender como funcionava o 

processo de classificação de informações e até mesmo de encontrar (e compreender) as 

informações que já estavam desclassificadas. Uma das conclusões que tive, enquanto um dos 

criadores do projeto, foi que, para melhorar a compreensão sobre este processo de classificação 

e desclassificação de informações, seria necessário focar em temas, pois percebemos que 

ninguém na equipe dominava todos os assuntos de tantas informações ao mesmo tempo. 

Também seria necessário um maior rigor nas solicitações e acompanhamentos, algo que 

possivelmente só seria encontrado em um trabalho acadêmico. 

No mesmo ano e durante o mestrado, eu comecei a trocar informações do projeto Sem 

Sigilo com os pesquisadores e professores Gregory Michener, da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas (Ebape), e Marcio Camargo Cunha Filho, auditor da 

Controladoria-Geral da União (CGU), doutor e professor de direito no IDP. Surgiu aí a ideia de 

pesquisar sobre as informações classificadas com rigor acadêmico para publicar um artigo sobre 

o tema. O trabalho acabou sendo tocado por Cunha Filho e por mim, que auxiliei com a busca 

e interpretação dos dados e estudos de caso. O artigo foi publicado em março de 2021, com o 

título “Regime legal de classificação de informações no Brasil: problemas teóricos, empíricos 

e (in)compatibilidade com a ordem jurídica democrática”. A pesquisa apontou que o ato de 

classificação de informação pode ser um obstáculo para decisões nas democracias, que 

deveriam depender de uma opinião informada das pessoas. Do ponto de vista prático, descobriu 

que pode existir um processo de sobreclassificação de informações, já que nem o documento 

que já perdeu o sigilo fica público automaticamente. 

Para o artigo da Ebape foram enviados pedidos de informação para acessar informações 

desclassificadas dos oito órgãos federais que mais classificaram documentos: Comando da 

Marinha, Comando da Aeronáutica, Comando do Exército, Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, Banco Central, GSI, Agência Espacial Brasileira e Ministério da Fazenda (atual 

Ministério da Economia). As principais conclusões obtidas a partir das respostas fornecidas 

pelos órgãos foram essas: (i) a Abin e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República (GSI-PR) entendem que seus documentos, mesmo depois de desclassificados, não 
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podem ser fornecidos nem mesmo com tarjas pois revelariam como essas instituições operam; 

(ii) somente o Banco Central divulga de forma proativa (sem que nenhum cidadão peça) as 

informações que desclassificou, se considerados somente os órgãos com 100 ou mais 

informações desclassificadas entre 2016 e 2018; (iii) há uma falta total de procedimentos de 

desclassificação de informações e isto fica evidente ao perceber a dificuldade que os órgãos 

tiveram para fornecer os documentos, inclusive, em alguns casos, alegando tê-los perdido e (iv) 

órgãos com grande quantidade de informações desclassificadas, como a Marinha, não 

conseguem liberar todos os documentos de uma vez e dão acesso somente de 15 em 15, de 

forma que para acessar somente um ano de informações desclassificadas, seria necessário 

registrar milhares de pedidos ao longo de décadas. Os achados enriquecem resultados de outro 

relatório produzido pela organização Artigo 19 em 2015 (ARTIGO 19, 2015, p. 32-40), que 

também apontou problemas diversos para encontrar o tema de informações classificadas e as 

listas de documentos colocados como sigilosos no governo federal. O trabalho publicado na 

Ebape, no entanto, limitou-se a organizar e elencar as respostas de cada órgão, mas sem analisar 

os documentos desclassificados enviados. É sobre estes documentos, portanto, que se inicia a 

presente pesquisa. 
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será explicado como os documentos foram obtidos, por que se escolheu 

analisar somente casos das Forças Armadas, como os documentos foram selecionados e quais 

critérios foram adotados para a análise. Também são explicadas as limitações impostas pelos 

órgãos para a abertura e disponibilização desses documentos. 

 

4.1 NOVOS DESAFIOS: O QUE HÁ NOS DOCUMENTOS? 

 

A ideia inicial deste trabalho final do mestrado era analisar, de forma exploratória e sem 

caráter estatístico, os documentos recebidos do governo federal durante a produção do artigo 

publicado em coautoria com Márcio Cunha, na Revista Cadernos Ebape. Após a etapa de 

qualificação, em outubro de 2020, e ao analisar detalhadamente tais documentos, chegamos à 

conclusão de que este estudo não avançaria muito nas discussões já trazidas, pois afirmações 

gerais sobre a dificuldade de obtenção e compreensão dos documentos já foram feitas no artigo. 

Outro problema é que alguns órgãos procurados sequer responderam às nossas solicitações, seja 

por entender que as informações ainda eram sigilosas mesmo após a desclassificação, seja por 

falhas técnicas que impediram o envio dos documentos. Um terceiro problema identificado é 

que o escopo de documentos era muito amplo, fazendo com que a nossa lista abarcasse 

instituições com diferentes práticas e motivos de classificação e desclassificação de 

documentos, como Banco Central e Agência Espacial Brasileira, algo que poderia dificultar 

uma análise mais focada. 

A limitação de escopo foi a primeira decisão para este trabalho: estudar os documentos 

desclassificados de sigilo somente das Forças Armadas, ou seja, do Exército, Marinha e Força 

Aérea/Aeronáutica. Esta escolha se deve ao fato de que os documentos corresponderem à 

grande maioria (mais de 90%) de documentos desclassificados no Poder Executivo Federal em 

2019-2020 e, ao mesmo tempo, intui-se que guardam maior similaridade de conteúdo, já que 

possuem funções institucionais semelhantes, o que pode facilitar a análise.  
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Ao somar Marinha, Força Aérea e Exército, tem-se um total de 26.764 documentos 

desclassificados, que correspondem a 90,63% de todos os 29.530 documentos desclassificados 

em 2019-2020. Esses números, extraídos de um levantamento realizado pela CGU e disponível 

em seu site, variam de acordo com a fonte: se somadas as informações desclassificadas dos sites 

das próprias Forças Armadas, há menos informações desclassificadas no período para o 

Exército (2.030) e a Força Aérea (7.619), mas quantidade igual para a Marinha. Isto ocorre 

porque as instituições podem, eventualmente, atualizar os próprios dados sem comunicar a 

CGU. Ainda assim, seja com dados da CGU ou das Forças Armadas, é fato que essas 

organizações concentram a maioria absoluta dos atos de desclassificação no período estudado.  

Focar os esforços nessas três instituições, portanto, pode ajudar a explicar o sigilo da maior 

parte dos documentos pelo governo federal. Este levantamento, extraído de planilha publicada 

no site da CGU, possui limites técnicos, pois os órgãos podem atualizar os dados a qualquer 

momento, o que pode tornar parte das informações incompletas. A última checagem dos dados 

foi feita no dia 24 de fevereiro de 2021.16 

A intenção original era obter uma quantidade de documentos desclassificados que 

fossem estatisticamente significativos, mas houve limitações impostas pela forma como as 

informações são divulgadas pelos órgãos públicos, que tornam detalhes da base de dados desses 

documentos desconhecidos. A informação concreta que eu tinha em mãos era de que os três 

órgãos das Forças Armadas desclassificaram 26,7 mil documentos, de acordo com a CGU, mas 

quase nada se sabe sobre eles. Não há nenhuma forma de baixar todos os documentos ou saber 

do que se trata individualmente, mas apenas que existem e que há um código único, o NUP, 

para cada um deles.  

O Exército é o único que disponibiliza mais informações em transparência ativa: em seu 

rol de informações desclassificadas, um arquivo no formato PDF que fica disponível no site da 

instituição, havia o motivo da classificação e o órgão responsável pela classificação (ex: Quarto 

 

16 https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados/informacoes-

classificadas/informacoes-classificadas  - Acesso em 24/02/2021. 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas
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Batalhão de Aviação do Exército) - dados que Marinha e Aeronáutica não fornecem em seus 

sites.17  

Tabela 2 - Rol de informações desclassificadas do Exército  

ORIGEM NUP_NUD CLASSIFICAÇÃO 

BREVE RESUMO DO 

DOCUMENTO 

DATA DA 

PRODUÇÃO 

DATA DA 

DESCLASSIFICAÇÃO 

INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO 

LEGAL QUE 

FUNDAMENTOU A 

CLASSIFICAÇÃO 

4º Batalhão 

de Aviação 

do Exército 

00001.006507/2013-

90 R 

É um documento 

administrativo interno da 

OM que contém publicações 

diversas sobre assuntos de 

pessoal, material, instrução e 

outros. Não está em vigor, 

foi substituido pelo Boletim 

Especial de Acesso Restrito. 10/07/2013 01/06/2019 

Inciso VIII, do Art. 23, 

da Lei 12.527, de 

18/11/2011 

4º Batalhão 

de Aviação 

do Exército 

00001.007919/2013-

47 R 

É um documento 

administrativo interno da 

OM que contém publicações 

diversas sobre assuntos de 

pessoal, material, instrução e 

outros. Não está em vigor, 

foi substituido pelo Boletim 

Especial de Acesso Restrito. 29/08/2013 01/06/2019 

Inciso VIII, do Art. 23, 

da Lei 12.527, de 

18/11/2011 

4º Batalhão 

de Aviação 

do Exército 

00001.009186/2013-

85 R 

É um documento 

administrativo interno da 

OM que contém publicações 

diversas sobre assuntos de 

pessoal, material, instrução e 

outros. Não está em vigor, 

foi substituido pelo Boletim 

Especial de Acesso Restrito. 22/10/2013 01/06/2019 

Inciso VIII, do Art. 23, 

da Lei 12.527, de 

18/11/2011 

4º Batalhão 

de Aviação 

do Exército 

00001.000603/2013-

24 R 

É um documento 

administrativo interno da 

OM que contém publicações 

diversas sobre assuntos de 

pessoal, material, instrução e 

outros. Não está em vigor, 

foi substituido pelo Boletim 

de Acesso Restrito. 31/10/2013 01/06/2019 

Inciso VIII, do Art. 23, 

da Lei 12.527, de 

18/11/2011 

Fonte: Exército Brasileiro. Disponível em <http://www.eb.mil.br/informacoes-classificadas>. 

Acesso em 6 de fevereiro de 2021. 

 

Tabela 3 - Rol de informações desclassificadas da Marinha 

Seq. CIDIC - Código de Indexação do Documento que 

contém Informação Classificada 

Grau de 

Sigilo 

Breve resumo do documento desclassificado 

1 63440.000412/2014-94.R.05.01/07/2014.01/07/2019.N Reservado Planos e operações estratégicas. Inspeção Administrativo-
Militar. Ofício nº 139/CAAML, de 1º de julho de 2014. 

2 63440.000414/2014-83.R.05.01/07/2014.01/07/2019.N Reservado 

Planos e operações estratégicas. Revisão de publicação. 

Ofício nº 141/CAAML, de 1º de julho de 2014. 

3 63440.000418/2014-61.R.05.01/07/2014.01/07/2019.N Reservado 
Planos e operações estratégicas. Estágio de Operação de Paz. 
Ofício nº 142/CAAML, de 1º de julho de 2014. 

 

17 Veja todas as tabelas de informações desclassificadas em 2019-2020 do Exército, Marinha 

e Aeronáutica neste link - 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JndxMlCQif7InQmnQbzFa7obarGzRHMN  

http://www.eb.mil.br/informacoes-classificadas
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JndxMlCQif7InQmnQbzFa7obarGzRHMN
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4 63440.000421/2014-85.R.05.01/07/2014.01/07/2019.N Reservado Planos e operações estratégicas. Relatório Semestral de 

Adestramento. Ofício nº 144/CAAML, de 1º de julho de 
2014. 

5 63440.000426/2014-16.R.05.07/07/2014.07/07/2019.N Reservado 

Planos e operações estratégicas. Programa de Adestramento 

no Mar – U27. OMS nº 3/CAAML, de 7 de julho de 2014. 

6 63440.000427/2014-52.R.05.08/07/2014.08/07/2019.N Reservado 

Atividades de inteligência. Solução de Sindicância. Ofício nº 

148/CAAML, de 7 de julho de 2014. 

7 63440.000424/2014-19.R.05.08/07/2014.08/07/2019.N Reservado Planos e operações estratégicas. Avaliação de Oficiais. 
Ofício nº 149/CAAML, de 8 de julho de 2014. 

8 63440.000468/2014-49.R.05.25/07/2014.25/07/2019.N Reservado Planos e operações estratégicas. Programa de 

Movimentações Previstos e Exercícios. Subsídios, de 25 de 
julho de 2014. 

Fonte: Marinha do Brasil. Disponível em <https://www.marinha.mil.br/informacoes-

classificadas>. Acesso em 6 de fevereiro de 2021. 

 

Tabela 4 - rol de informações desclassificadas da Força Aérea 

IDENTIFICAÇÃO DO 

DOCUMENTO 

GRAU DE 

SIGILO BREVE RESUMO DO DOCUMENTO 

67003.000027/2015-38 Reservado Solicitação de cadastro no SIGMAER 

67003.000562/2015-99 Reservado Indicação de militar para Operação 

67003.000698/2015-07 Reservado Indicação de militar para Operação 

67022.001111/2014-60 Reservado Solução de Relatório de Sindicância 

60000.008875/2014-95 Reservado 

Denúncia acerca de supostas irregularidades na 

construção de Próprios Nacionais Residenciais 

67022.001146/2014-07 Reservado Proposta PLAMTAX 2015 

67022.001182/2014-62 Reservado Aquisição de Arma de Fogo 

60000.008875/2014-95 Reservado 

Apuração de denúncia acerca de supostas 

irregularidades envolvendo o Sexto Comando 

Aéreo Regional 

60000.008445/2014-73 Reservado 

Apuração de denúncia acerca de supostas 

irregularidades envolvendo o Parque de Material 

de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro 

67022.001331/2014-93 Reservado Cadastro de Arma de Fogo 

67022.001401/2014-11 Reservado Aquisição de Arma de Fogo 

Fonte: Força Aérea Brasileira. Disponível em 

<https://www.fab.mil.br/informacoesclassificadas>.  Acesso em 6 de fevereiro de 2021. 

Embora os documentos já não sejam sigilosos, eles não estão disponíveis para acesso 

público imediato. Mesmo depois de desclassificada a informação, a única forma de ter acesso 

a ela é por meio de um pedido de acesso à informação baseado na própria LAI, feito no sistema 

Fala BR, site oficial para pedidos de informação do governo federal, que leva até 30 dias para 

https://www.marinha.mil.br/informacoes-classificadas
https://www.marinha.mil.br/informacoes-classificadas
https://www.fab.mil.br/informacoesclassificadas
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ser respondido. Mesmo assim, não basta fazer um pedido de informação para ter acesso a todos 

os documentos. Conforme demonstrado no artigo publicado na revista Cadernos Ebape por 

Cunha Filho e por mim, todos os órgãos que desclassificaram 100 ou mais informações (caso 

das Forças Armadas), com exceção do Banco Central, se recusaram, em 2020, a disponibilizar 

todos os documentos de uma só vez, com a justificativa de que eles estão espalhados em 

unidades dessas instituições em todo o Brasil e que haveria a necessidade de analisá-los 

individualmente para saber se é necessário tarjar alguma informação pessoal, como o telefone, 

e-mail ou endereço de uma autoridade ou cidadão, por exemplo, antes de liberar o acesso.  

A única forma de saber o que são esses documentos, portanto, é registrando pedidos de 

informação pelo sistema Fala BR em pequenas quantidades. O Comando da Marinha, por 

exemplo, sugeriu, em uma resposta a um pedido feito por mim durante a produção do artigo 

para a Ebape, a impossibilidade de enviar todos os documentos desclassificados ao mesmo 

tempo, sugerindo "restringir suas requisições a número que não ultrapasse o fornecimento de 

15 documentos por mês, a fim de possibilitar a pesquisa em nossos arquivos com a precisão 

necessária."18 

Mas quais documentos pedir, afinal, se a lista contém milhares deles em cada uma das 

forças? Tentou-se, inicialmente, identificar se havia um padrão com base nos temas (também 

chamados de resumos) que estão contidos no rol de informações desclassificadas para cada 

documento. Os dados apontaram que não existem padrões claros, pois cada órgão escreve o que 

quiser no resumo do documento, de forma que não há critérios de como fazer a descrição desses 

papéis. Veja, a seguir, o exemplo da Força Aérea (Tabela 4): 

Tabela 5 - Oito temas mais frequentes de documentos desclassificados pela Aeronáutica 

em 2020 

Breve resumo do documento Quantidade % do total 

 

18 Pedido de acesso à informação 60502000584201821, de 21 de março de 2018, disponível 

em 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?nu

p=60502000584201821. Acesso em 17 de fevereiro de 2021. 

 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?nup=60502000584201821
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?nup=60502000584201821
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Parecer Técnico ATS 80 1,05% 

Inquérito Policial Militar 72 0,95% 

Investigação de Ocorrência de Tráfego Aéreo 72 0,95% 

Transferência de Armamento de Uso Permitido 66 0,87% 

Renovação de Porte de Arma de Fogo 60 0,79% 

Boletim Reservado 57 0,75% 

Relatório de Investigação de Incidentes Aéreos 57 0,75% 

Número de autenticação que o Controlador de operações 

aéreas militares recebe ao finalizar o curso teórico e prático de 

interceptação. 54 0,71% 

Fonte: Força Aérea Brasileira. Disponível em 

<http://www.fab.mil.br/informacoesclassificadas>. Acesso em 6 de fevereiro de 2021. 

O tema mais frequente dos documentos, Parecer Técnico ATS (Air Traffic Service, ou 

Serviço de Tráfego Aéreo), foi citado apenas em 1% dos documentos. A partir da planilha, 

descobri que 45% dos resumos de documentos são únicos, ou seja, o tema descrito não se  

repete. No caso do Exército, havia mais informações no rol de informações desclassificadas de 

2020, que permitiram trazer respostas às dúvidas sobre quem classifica a informação e com 

quais razões. Isto porque a instituição é a única a divulgar, no documento, um campo com as 

razões legais da classificação e também o órgão que tomou tal decisão. 

Explicadas as razões, este trabalho fez uma análise exploratória dos documentos que os 

órgãos públicos se disponibilizam a divulgar. Embora eu acredite que seja um direito 

incontestável dos cidadãos ter o conhecimento integral de todas as informações 

desclassificadas, já que elas não têm mais nenhum tipo de sigilo legal, a realidade do tempo de 

pesquisa se impõe. Se eu seguisse o tempo pedido pela Marinha (15 documentos por mês), 

levaria 148 anos para conseguir todos os papéis desclassificados somente em 2020 (sem contar 

aqueles que seriam desclassificados ao longo deste século de pesquisa).  Acredito, no entanto, 

http://www.fab.mil.br/informacoesclassificadas


47 

 

 

 

que as dificuldades apresentadas servirão para fomentar o debate e, consequentemente, 

pressionar para que os próprios órgãos tornem públicos tais documentos na internet no futuro. 

Mesmo sabendo da limitação já dada pela Marinha, foram enviados pedidos de 

informação aos três órgãos para que fornecessem todos os documentos desclassificados do rol 

de 2019-2020. Por imaginar que a resposta seria negativa, dados os precedentes, eu ofereci uma 

alternativa aos órgãos públicos: caso não conseguissem enviar todos, seria aceitável o envio de 

15 documentos cada, mesma quantidade sugerida pela Marinha em pedidos anteriores. Para 

escolher quais seriam esses documentos, foram feitas tabelas com os 15 temas que mais 

apareceram no rol de cada uma das forças, solicitando acesso ao primeiro documento da lista 

(na ordem em que aparecem no rol) de cada tema.  Veja, por exemplo, o caso da Marinha:  

Tabela 6 - Os 15 temas mais comuns em informações desclassificadas da Marinha 

2019-2020 

Breve resumo do documento desclassificado Quantidade 

Total geral 13524 

Trata-se de assunto cuja divulgação ou acesso irrestrito podem prejudicar ou 

causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 30 

Concessão de Credenciamento de Segurança 21 

Atividade de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, 

relacionada com prevenção ou repressão de infrações. 20 

Concessão e Cessação de Credenciamento de Segurança 19 

Boletim Climatológico 17 

Apresentação de Militar 16 

Investigação para Credenciamento 16 

Atendimento de requisição 15 

Prorrogação de prazo de sindicância 15 

Concessão de credencial de segurança 13 

Prestação de Contas do Fundo Naval 12 

Sindicância 12 

Versa o presente documento sobre Curso de Estado-Maior para Oficiais 

Superiores (C-EMOS/2014) 12 

Fiscalização em andamento. Inspeção Administrativo-Militar. 11 

 Fonte: elaboração própria, a partir do rol de informações desclassificadas da Marinha 

para 2019-2020. Disponível em 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hasoSPpyTDblAEju3fF3_JHB39yCb4uXaBcxgdR7

Qy8/edit#gid=487745373. Acesso em 31/03/2021. 

Além dos documentos desclassificados foi solicitado acesso ao respectivo Termo de 

Classificação de Informação (TCI) de cada um deles, que é, como explicado anteriormente, o 

documento que justifica que tal informação tenha sido colocada sob sigilo. Mesmo assim, o 

TCI foi enviado somente em parte das respostas.  Esta análise, portanto, foi feita dentro de uma 

série de limites impostos pela própria administração pública federal e não alcança o universo 

de documentos desclassificados.  

O apêndice A mostra cópia do texto dos pedidos de informação registrados no site 

Fala.BR, que foram protocolados no dia 13 de novembro de 2020. O objetivo da solicitação foi 

ter acesso ao documento e aos motivos oficiais, previstos em lei, que levaram à classificação 

de tal documento. Nem todos os pedidos foram atendidos. A Força Aérea, por exemplo, se 

recusou a fornecer qualquer tipo de documento, exceto um, alegando que suas atribuições não 

estão sujeitas às regras de transparência. Com esses documentos eu espero responder às 

seguintes perguntas, que se baseiam nas afirmações da revisão de literatura: 

1) Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015) afirmam que tem crescido a ideia de que a 

transparência pode melhorar as democracias. Fox (2007) questiona sob quais condições a 

transparência pode levar à accountability, ou o controle social. Nesse contexto, ele descreve o 

que chama de transparência opaca, que não revela como as instituições realmente se comportam 

na prática.  As condições atuais de classificação e desclassificação de informações nas Forças 

Armadas são uma forma de transparência opaca? 

2)  Paes (2011) diz que a aprovação da LAI é apenas uma etapa na construção de uma 

política de transparência no país. A LAI precisa de outros mecanismos para garantir 

transparência sobre documentos classificados pelas Forças Armadas? 

3)  Pozen (2020) chama de segredo profundo aquela informação que os cidadãos nem 

sequer sabem da existência. Os documentos classificados são segredos profundos? Os 

mecanismos adotados no Brasil para classificação de documentos permitem algum controle 

sobre esses segredos? 

4) Rodrigues (2020) resgatou a discussão, durante a tramitação do texto da LAI, sobre 

se deveria ou não haver sigilo eterno de documentos, uma demanda cara aos militares, ao 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hasoSPpyTDblAEju3fF3_JHB39yCb4uXaBcxgdR7Qy8/edit#gid=487745373
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hasoSPpyTDblAEju3fF3_JHB39yCb4uXaBcxgdR7Qy8/edit#gid=487745373
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Itamaraty e outras áreas. Mesmo não tendo sido aprovado no texto final, o sigilo eterno, ou seja, 

cujo prazo nunca expira, persiste?  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: (1) um universo inexplorável: entendendo 

as informações desclassificadas, (2) Exército, (3) Força Aérea Brasileira, (4) Marinha, (5) 

análise dos documentos sob a revisão de literatura e (6) para onde precisamos ir, segundo os 

autores estudados. 

 

5.1 UM UNIVERSO INEXPLORÁVEL: ENTENDENDO AS INFORMAÇÕES 

DESCLASSIFICADAS 

 

Desde a sanção da LAI no Brasil, Exército, Marinha e Força Aérea desclassificaram 

394.408 documentos, 90,45% do total de informações que perderam o sigilo em todas as 

instituições federais. Só no período entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 

2020, as três forças armadas, somadas, desclassificaram 26.764 documentos, segundo dados 

compilados pela CGU.19 Esta pesquisa tentou obter acesso a todos eles, mas, dadas as negativas 

por parte dos órgãos públicos descritas no capítulo de metodologia, optou-se por analisar 45 

documentos pedidos. Destes, somente 29 foram enviados, de fato, bem como, parcialmente, 

seus respectivos Termos de Classificação de Informação (TCI). Ao todo, essas informações 

somam 489 páginas. 

A lista dos documentos analisados, todos com grau de sigilo reservado (5 anos), com 

um breve resumo de cada um deles, pode ser lida no apêndice B. Com exceção dos documentos 

63998.001554/2014-72, que contém um boletim climatológico e questionário de avaliação do 

grau de satisfação do cliente, do 63150.000157/2012-83, que contém uma prestação de contas 

do Fundo Naval no Exterior (FNE), com 9 anexos, e o 63150.001413/2015-01, que contém 

trechos de uma sindicância, todos os outros documentos enviados parecem incompletos, pois 

 

19 Disponível em https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-

dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas Acwsso em 27 de fevereiro de 

2021 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados/informacoes-classificadas/informacoes-classificadas
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há, no corpo do texto desses papéis, menções a anexos que não foram enviados20 e até páginas 

totalmente tarjadas, o que impede a compreensão de seu teor.21 A Força Aérea explicou que, se 

um documento, como um simples ofício, cita em seu texto outro documento que é sigiloso, este 

também será classificado, ainda que o documento em si não seja sigiloso. 

Nenhum dos órgãos aceitou o envio de todos os documentos desclassificados no período 

2019-2020. A Marinha aceitou o envio dos 15 documentos pedidos, bem como os TCIs – exceto 

um, que a instituição disse ter descartado após a desclassificação da informação. O Exército 

deixou de enviar dois documentos, sendo que um deles nem sequer foi encontrado pelas 

autoridades. Já a Força Aérea enviou somente um documento, alegando que não poderia enviar 

os outros 14 por diversas restrições legais e por não estar sujeita às regras de transparência por 

causa da natureza de suas atividades. Os resultados detalhados por força serão fornecidos a 

seguir.  

 

5.2 EXÉRCITO: FRAGMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E 

CONCENTRAÇÃO DE ÓRGÃOS 

 

Como explicado na metodologia, o Exército é o único que divulga, em seu rol de 

informações desclassificadas disponível em seu site institucional, o órgão militar que tornou o 

documento sigiloso e o motivo legal do sigilo. Isto permitiu que essas informações fossem 

tabuladas para a totalidade de informações desclassificadas em 2019-2020. 

Tabela 7 - Os 20 órgãos que mais desclassificaram documentos em 2019-2020 no 

Exército 

ORIGEM 

Quantidade de 

documentos 

% do 

total 

35º Batalhão de Infantaria 469 23,10% 

Escola de Formação Complementar do Exército 263 12,96% 

 

20 Ver no apêndice o caso B.1 

21 Ver no apêndice o caso B.5 
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Diretoria de Serviço Militar 130 6,40% 

2º Batalhão de Engenharia de Construção 122 6,01% 

1ª Companhia de Engenharia de Combate Pára-

Quedista 116 5,71% 

Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva 81 3,99% 

2º Batalhão de Infantaria Leve 80 3,94% 

27º Grupo de Artilharia de Campanha 73 3,60% 

5º Batalhão de Suprimento 73 3,60% 

Comando da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de 

Exército 70 3,45% 

Companhia de Precursores Pára-Quedista 70 3,45% 

Centro de Inteligência do Exército 58 2,86% 

Centro de Estudos de Pessoal 54 2,66% 

19º Batalhão de Caçadores 49 2,41% 

Gabinete do Comandante do Exército 48 2,36% 

Estado-Maior do Exército 46 2,27% 

4º Batalhão de Aviação do Exército 41 2,02% 

2º Grupo de Artilharia Antiaérea 38 1,87% 

Comando da Brigada de Infantaria Pára-Quedista 20 0,99% 

Departamento Geral do Pessoal 20 0,99% 

Fonte: elaboração própria, a partir do rol de informações desclassificadas do Exército; 

essas informações não são divulgadas por Marinha e Força Aérea. Disponível em 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hasoSPpyTDblAEju3fF3_JHB39yCb4uXaBcxgdR7

Qy8/edit#gid=360633919. Acesso em 31/03/2021. 

Os dados indicam que houve concentração da prática de classificar documentos: de 43 

órgãos do Exército que desclassificaram alguma informação divulgada no rol 2019-2020, 

somente cinco desclassificaram mais de 100 documentos no ano e representam 54,2% do total 

da lista do período. O Exército possui mais de 600 organizações militares em todo o Brasil22, o 

que revela que a maioria delas não desclassificou nenhum documento. Destacou-se o 35º 

Batalhão de Infantaria, de Feira de Santana (BA), que, sozinho, desclassificou 23,1% de todos 

 

22 Resposta ao pedido FALA.BR 60143.000727/2021-27, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1-

kVPjvrUbUsx1AYJJaOOB8i245CpFAAT/view?usp=sharing Acesso em 9 de março de 2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hasoSPpyTDblAEju3fF3_JHB39yCb4uXaBcxgdR7Qy8/edit#gid=360633919
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hasoSPpyTDblAEju3fF3_JHB39yCb4uXaBcxgdR7Qy8/edit#gid=360633919
https://drive.google.com/file/d/1-kVPjvrUbUsx1AYJJaOOB8i245CpFAAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kVPjvrUbUsx1AYJJaOOB8i245CpFAAT/view?usp=sharing
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os documentos do Exército no ano, seguido pela Escola de Formação Complementar do 

Exército, com 12,96% do total. 

O dispositivo legal mais usado para ocultar os documentos, dentre os que foram 

desclassificados em 2019-2020, foi o inciso VIII do artigo 23 da LAI, que trata de documentos 

que podem “comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização 

em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.” 

Tabela 8: motivos legais que fundamentaram a classificação de todos os documentos do 

Exército em 2019-2020 

Dispositivo legal que fundamentou a classificação Quantidade % do total 

Inciso VIII, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 1419 69,90% 

Inciso V, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 333 16,40% 

Inciso VI, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 160 7,88% 

Inciso I, IV, VI e VIII, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 31 1,53% 

Inciso VII, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 25 1,23% 

Inciso III, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 19 0,94% 

Inciso I, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 18 0,89% 

Inciso II, III e VIII, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 12 0,59% 

Inciso I, IV e VIII, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 6 0,30% 

Inciso II, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 3 0,15% 

Inciso I e III , do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 1 0,05% 

Inciso II , do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 1 0,05% 

Inciso II e VIII, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 1 0,05% 

Inciso IV, do Art. 23, da Lei 12.527, de 18/11/2011 1 0,05% 

Fonte: elaboração própria, a partir do rol de informações desclassificadas do Exército. 

Essas informações não são divulgadas por Marinha e Força Aérea 

Já em relação aos 15 documentos solicitados, um deles (00001.6599/2013-16) não foi 

encontrado e não foram apresentadas explicações sobre o desaparecimento do arquivo.23 O 

 

23 Resposta a pedido de informação feito por meio da LAI, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1TkByliQdBEhyB6bpI6Y4MzvE1xYYu1V6/view (acesso em 

23 de fevereiro de 2021) 

https://drive.google.com/file/d/1TkByliQdBEhyB6bpI6Y4MzvE1xYYu1V6/view


54 

 

 

 

acesso a um dos documentos foi negado, mesmo depois de ter o prazo de classificação expirado 

(código de indexação 64320.012827/2016-00) sob diversas razões legais, que englobam 

segurança da sociedade e do Estado e prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicas das Forças Armadas, materiais que demandam proteção. 

As informações fornecidas pelo Exército são incompletas, pois mencionam anexos que 

não fazem parte do documento desclassificado, o que leva a crer que a classificação é feita 

separadamente, por documento. Isto impossibilita saber exatamente a que o documento está se 

referindo, pois é apenas uma parte de um processo maior. Esta suspeita foi confirmada, 

posteriormente, em esclarecimentos oferecidos pela Marinha e pelo Exército, por meio da LAI. 

24 O maior documento enviado pelo Exército tinha cinco páginas. Seis deles têm apenas uma 

página.  Em nenhum caso foi encontrado um processo completo em um só código de indexação. 

Como não é possível, pelo rol, saber quais documentos, juntos, compõem um processo, pode-

se dizer que é impossível montar esse quebra-cabeças sem ter acesso à íntegra dos documentos 

desclassificados em um determinado período, como imposto pelas Forças Armadas. 

Figura 2 - Documento 64278.010900/2015-82, que menciona anexos que não fazem parte 

da informação desclassificada 

 

 

24 Pedidos de informação 60143.000525/2021-85 e 60000.000148/2021-17, ambos 

respondidos em 22 de fevereiro de 2021. Acesso disponível em 

https://drive.google.com/drive/folders/1xr8iCdMHhobqnWl2KWlJz_6VXPYgoaX6?usp=shar

ing  

https://drive.google.com/drive/folders/1xr8iCdMHhobqnWl2KWlJz_6VXPYgoaX6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xr8iCdMHhobqnWl2KWlJz_6VXPYgoaX6?usp=sharing
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Documento obtido por meio da Lei de Acesso à Informação 

Os documentos encontrados também dão indícios de que o Exército não cumpre a 

legislação, pois mantém sob sigilo, por meio de tarjas, as informações sobre quem classificou 

os documentos e o motivo, mesmo depois de as informações terem sido desclassificadas. Veja 

exemplo abaixo em que, mesmo depois de desclassificado, o documento segue tarjado e  quem 

o produziu teve o nome ocultado. Também seguem ocultos o nome de quem classificou a 

informação e até o motivo por tal informação ter sido classificada. Na prática, é como se o 

documento ainda estivesse sob sigilo, mas desta vez sem um prazo para perder tal sigilo. 

Figuras 3 e 4 - Documento 64536.010622/2014-94 desclassificado, porém com tarjas, e 

TCI tarjado 
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Documento obtido por meio da Lei de Acesso à Informação 
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Documento obtido por meio da Lei de Acesso à Informação 

Em alguns casos, a própria compreensão do texto depende de trechos que foram totalmente 

tarjados, mesmo após a desclassificação. Veja o caso a seguir, do documento 

64409.0001142011-19. Outro fator que chama a atenção é que, embora classificado como 

reservado, que dá um prazo de cinco anos para o sigilo, o documento ficou oculto entre 2011 e 

2019. 
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Figura 5 - Documento 64409.000114/2011-19, cujo teor é incompreensível 

 

Documento obtido por meio da Lei de Acesso à Informação 
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Também chamou a atenção o fato de que foram encontrados documentos que possuem 

classificação redundante, já que as informações lá identificadas já seriam protegidas por outros 

tipos de sigilo, como o das informações pessoais. É o caso do documento 00001.006506/2013-

45, que trata de informações médicas relacionadas a servidores.25 

Houve ao menos um caso26 em que o teor do documento, um arquivamento de inquérito 

policial militar, que não detalha que inquérito seria esse, não tem relação com o motivo da 

classificação, inserida como "prejudicar ou causar riscos a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas 

de interesse estratégico nacional". 

 

5.3 FORÇA AÉREA BRASILEIRA: O SIGILO ETERNO 

 

Se o Exército forneceu dados parciais e incompletos, a Força Aérea não respondeu 

praticamente nada. No momento de conclusão desta pesquisa, em fevereiro de 2021, eu ainda 

estou disputando o acesso aos documentos pedidos com um recurso na Controladoria-Geral da 

União (CGU), que analisa o caso após encerradas as tentativas com o órgão requerido. O pedido 

à Força Aérea foi feito em novembro do ano passado. Isto demonstra que, mesmo depois da 

desclassificação, pode ser preciso discutir, por meses, com o órgão público, para conseguir 

alguma informação. 

Segundo a resposta fornecida pela Força Aérea27, tais documentos não poderiam ser 

enviados por diversos motivos, seja por terem dados pessoais ou até porque, segundo uma 

 

25 Disponível em https://drive.google.com/file/d/1PMA3eNRikhwrTfL-kO1lwPZS-

7lSfn0u/view  

26 Disponível em 

https://drive.google.com/file/d/12cN_QGMitrKfdUFnm7vgyuknGG_ILBOk/view?usp=sharin

g  

27 Disponível em 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/151trnkqGSyYi05EO4fKn5bWnC0l6dMTG  

https://drive.google.com/file/d/1PMA3eNRikhwrTfL-kO1lwPZS-7lSfn0u/view
https://drive.google.com/file/d/1PMA3eNRikhwrTfL-kO1lwPZS-7lSfn0u/view
https://drive.google.com/file/d/12cN_QGMitrKfdUFnm7vgyuknGG_ILBOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cN_QGMitrKfdUFnm7vgyuknGG_ILBOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/151trnkqGSyYi05EO4fKn5bWnC0l6dMTG


60 

 

 

 

legislação de 1990, há "isenção" de transparência para esta corporação. Veja a resposta 

completa da instituição:  

"Esclarecemos que não é possível o cumprimento por se tratar de 

pedido desproporcional, nos termos estabelecidos pelo inciso II, do art. 

13, do Decreto nº 7.724/2012. De outro modo, esclarecemos que os 

documentos NUP 67100.005482/2014-41, 67200.004606/2015-23, 

67612.014495/2014-31, 67612.014870/2014-42,  67614.016929/2014-

17, 67201.001411/2014-31, 67201.001541/2014-73,  

67610.004333/2019-19, 67002.023169/2014-01, 67002.021666/2014-

66,  67612.033770/2014-15, 67612.004984/2016-46, 

67613.010192/2015-10, embora tenham perdido sua sigilosidade pelo 

decurso de prazo, ainda mantém restrição de acesso, posto que se refiram 

a dados de inteligência, de emprego operacional de meios de Força 

Aérea, além de atuação no controle do espaço aéreo brasileiro, contra 

todos os tipos de tráfego aéreo ilícitos, com ênfase nos envolvidos no 

tráfico de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, agindo em 

operação combinada com organismos policiais e de fiscalização 

competentes, ou seja, dados relativos ao Sistema de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro, existindo vedação no fornecimento da informação tanto pela 

segunda parte do § 4º do art. 24, da Lei nº 12.527, de 2011 – Lei de 

Acesso à Informação (LAI), quanto pela primeira parte do art. 22, da 

legislação de referência, haja vista a existência de norma própria para o 

tema, no caso, o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.778, de 1990, que prescreve 

isenção de prestar quaisquer publicação ou divulgação da organização e  

funcionamento do Sistema de Defesa" Aeroespacial Brasileiro. Art. 3º - 

O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro é isento de quaisquer 

prescrições que determinem a publicação ou divulgação ostensiva de sua 

organização e funcionamento. Por fim, quanto aos processos nº: 

67540.020590/2014-64 e do NUP 67510.010261/2014-62 ressaltamos 

que se referem a informações pessoais, encontrando impedimento de 

fornecimento, de acordo com o inciso I, art. 31 da Lei de Acesso á 

Informação." (resposta da Força Aérea Brasileira28) 

Após os primeiros recursos movidos contra a resposta, a Força Aérea concordou em 

disponibilizar somente um documento29. Mas as tarjas impedem a compreensão mínima do que 

se trata e até mesmo quem o produziu teve a assinatura ocultada. Na prática, é como se o 

documento seguisse em sigilo. 

 

28 Resposta ao pedido de informação FALA.BR de número 60141.000947/2020-90 

29 Disponível em 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MxiPTqu3413DMXxTyUksH8eSnnd68TrW  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MxiPTqu3413DMXxTyUksH8eSnnd68TrW
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Figura 6 - Documento 67200.004606/2015-23, da Força Aérea 

 

Documento obtido por meio da Lei de Acesso à Informação 

 

Em uma das respostas fornecidas, a Força Aérea justifica o motivo de estar entre os 

órgãos que mais classificaram informações como sigilosas no nível federal, junto do Exército 

e da Marinha. Para essa instituição, "não existe peculiaridade, em relação a outros órgãos, para 

classificar ou desclassificar documentos", mas há a possibilidade de que "talvez as Forças 

Armadas concentrem maior porcentagem de documentos categorizados tendo em vista que suas 

atividades fim estejam diretamente relacionadas à segurança e defesa".30 

É importante ressaltar que, ao longo da finalização desta pesquisa, houve uma decisão 

da Controladoria-Geral da União (CGU) favorável aos meus recursos contra as respostas 

 

30 Resposta ao pedido FALA.BR 60141.000089/2021-64, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1dzw9_Dexgndmu1urHSTeyrRy3hm50jW0/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1dzw9_Dexgndmu1urHSTeyrRy3hm50jW0/view?usp=sharing
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negativas da Força Aérea para acesso às informações desclassificadas31, mas com prazo de 

cumprimento da decisão de 60 dias, contados a partir do dia 5 de março de 2021, portanto 

posterior ao período em que este trabalho foi concluído. A decisão, no entanto, é um achado 

para a pesquisa, tendo em vista que mostra o posicionamento oficial do Estado brasileiro, em 

nome da CGU, sobre a abertura desses documentos desclassificados, independentemente de 

como as Forças Armadas - neste caso, a Força Aérea, veem a publicidade de suas informações. 

Eis alguns trechos da decisão: 

Feitos esses apontamentos, é importante registrar que, transcorrido o 

prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo 

final, a informação se torna automaticamente de acesso público, de 

acordo com o § 4º do art. 24 da LAI. Nesse contexto, os documentos 

desclassificados figuram como informações de interesse público 

frequentemente demandados pela sociedade, dada a expectativa de 

publicidade. Por outro lado, é certo que, ainda que desclassificados, há 

documentos que continuam enquadrados em hipótese de restrição total 

ou parcial de acesso, situação que merece uma análise cautelosa por 

parte do recorrido, a fim de não expor informações que possam colocar 

em risco a segurança e os interesses do Estado e nem os direitos 

individuais das pessoas naturais. Desta forma, considera-se como boa 

prática que os órgãos e entidades públicas tenham o seu acervo de 

documentos desclassificados devidamente preparado, triado e tarjado, 

a fim de atender de forma rápida e eficiente às demandas dos cidadãos, 

visto a Lei de Acesso à Informação confere proteção às informações em 

decorrência de hipóteses de sigilo legal e de informações pessoais ao 

mesmo tempo que prevê o acesso à parte não sigilosa, conforme o 

disposto em seu art. 7º, § 2º"(p. 3-4) 

 

5.4 MARINHA (CMAR): Mais informações sobre quem classificou os documentos, 

mas maior fragmentação 

 

A Marinha foi a força que mais garantiu acesso aos documentos. Embora não tenha 

fornecido os mais de 12 mil papéis desclassificados de uma só vez, não fez objeção em entregar 

 

31 Resposta ao pedido FALA.BR 60141.000947/2020-90, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1eT8Lk8HYuwYvjf4EXzY8jYRAt7eyyXAf/view?usp=sharin

g  

https://drive.google.com/file/d/1eT8Lk8HYuwYvjf4EXzY8jYRAt7eyyXAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eT8Lk8HYuwYvjf4EXzY8jYRAt7eyyXAf/view?usp=sharing
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os 15 solicitados por meio da LAI, bem como os TCIs, com nome de quem classificou os 

documentos e o motivo. 

Mesmo assim, características encontradas no Exército também foram identificadas aqui. 

Houve casos, por exemplo, de documentos enviados de forma incompleta, sem mencionar os 

anexos 32 Em ao menos um caso, o documento foi classificado por engano, e por isso não foi 

produzido um termo explicando por qual motivo foi colocado sob sigilo.33 Também foram 

identificados documentos, com o título "credencial de segurança'', que são, na verdade, um 

certificado que habilita uma pessoa para ter acesso a assuntos sigilosos. Mas os assuntos, em 

si, não aparecem no documento classificado.34 Questionada sobre o motivo de classificação 

dessas credenciais, por meio de um pedido registrado pela LAI, a Marinha disse que, desde 

2020, não os classifica mais com um TCI, mas sim como informação pessoal. Esta ação manterá 

essas credenciais com acesso restrito por até 100 anos de forma automática, ao invés de ter de 

classificá-los, manualmente, para 5, 15 ou 25 anos com um TCI.35 

Apesar de desclassificados, também há casos em que os documentos mantiveram as 

tarjas em importantes trechos do papel, que ajudariam a compreender do que se trata a 

informação. 36 

Também chamou a atenção o fato de que um boletim climatológico foi classificado 

como reservado, por cinco anos. Trata-se de um extenso documento, com mais de 123 páginas, 

que trata de "informações ambientais médias (meteorológicas e oceanográficas) para a área 

marítima" de uma travessia entre o Rio de Janeiro e Beirute (Líbano). O documento mostra, por 

exemplo, informações sobre pressão atmosférica, ventos, ondas, precipitação, visibilidade, 

 

32 Disponível em https://drive.google.com/file/d/1qiOeXIUd2-

5ydNLsPqqXiCb8iMw8g1jk/view  

33 Disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1kGK6GHoy6NiURQ4uAgGr7_sVvj_Li9XB/view  

34 Disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1_JvL5faf4jvuxt0ACWynBP4gQPnXcF4T/view?usp=sharing  

35 Pedido FALA.BR 60000.000236/2021-19, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1liDajKJmA2de9uyXCoRpSz3qIW9BkdUC/view?usp=sharing. 

36 Disponível em 

https://drive.google.com/drive/folders/1njVKX6n28XJUZ8zC_oUWFoE3Yq7ONr-W  

https://drive.google.com/file/d/1qiOeXIUd2-5ydNLsPqqXiCb8iMw8g1jk/view
https://drive.google.com/file/d/1qiOeXIUd2-5ydNLsPqqXiCb8iMw8g1jk/view
https://drive.google.com/file/d/1kGK6GHoy6NiURQ4uAgGr7_sVvj_Li9XB/view
https://drive.google.com/file/d/1_JvL5faf4jvuxt0ACWynBP4gQPnXcF4T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1liDajKJmA2de9uyXCoRpSz3qIW9BkdUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1njVKX6n28XJUZ8zC_oUWFoE3Yq7ONr-W


64 

 

 

 

temperatura do ar, dentre outros dados, para todos os trechos de navegação.   O rol de 

informações desclassificadas não especificou o fundamento legal da classificação deste 

documento, de 123 páginas. Tampouco foi enviado qualquer Termo de Classificação de 

Informação (TCI), que é o documento que aponta qual foi a autoridade responsável pela 

classificação da informação e o motivo. Questionada em outro pedido37 feito por meio da LAI, 

que solicitou esclarecimentos deste caso específico, a Marinha admitiu que o seu Centro de 

Hidrografia descartou o TCI depois de ter desclassificado o documento. Justificou que foi 

transcorrido o período de utilidade do expediente para o cumprimento dos fins administrativos, 

legais ou fiscais, embora o documento tenha sido desclassificado somente em 2019 e incluído 

no rol divulgado somente em 1 de junho de 2020. Isto impossibilita a verificação de qual 

autoridade havia classificado o documento e o porquê. A Marinha respondeu ainda que o 

motivo da classificação tem a ver com o fato de que esta viagem fazia parte de uma operação 

sigilosa, embora os dados climatológicos, em si, não fossem sigilosos.  

 

5.5 TRANSPARÊNCIA OPACA E SEM POSSIBILIDADES DE CONTROLE 

SOCIAL  

 

Os dados e documentos coletados para esta pesquisa, ainda que parciais, dão pistas para 

exemplificar teorias trazidas pelos autores que analisaram o tema do segredo de Estado, e 

responder aos questionamentos feitos nesta pesquisa. 

Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015) apontam o consenso sobre a necessidade de 

transparência nas democracias. O fato de haver regras sobre a classificação e desclassificação 

de informações permite dizer que houve um esforço da LAI, no Brasil, no sentido de trazer luz 

aos atos das Forças Armadas, mas a prática desses órgãos nem sempre segue o disposto na lei, 

além de, por vezes, se aproveitar da falta de exigências em relação a o que deve ou não ser 

divulgado após a desclassificação da informação. 

 

37 Pedido FALA.BR 60000.000234/2021-11, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1liDajKJmA2de9uyXCoRpSz3qIW9BkdUC/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1liDajKJmA2de9uyXCoRpSz3qIW9BkdUC/view?usp=sharing
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Os autores, ao revisarem as definições de transparência, concluíram que  não se pode 

tomar o conceito como “algo entendido, dado que está subentendido na mente ou no coração 

das pessoas" (ZUCCOLOTTO, TEIXEIRA e RICCIO, 2015, p. 155).  Pode-se dizer que, no 

caso das Forças Armadas, é possível que haja um conceito de transparência próprio, que 

precisará ser continuamente estudado mais a fundo. Isto porque, como esta pesquisa demonstra, 

compreender as razões de publicidade (ou falta de publicidade) nos documentos requer ir além 

dos documentos, que, como mostrado, não revelam o comportamento dessas instituições nem 

mesmo depois de terminado o sigilo legal. Esperava-se, com as informações obtidas, ter alguma 

compreensão de quais são os temas colocados sob sigilo e por quais motivos tal sigilo ocorre, 

mas o que se revelou foi um estudo que mostrou as dificuldades estabelecidas por esses órgãos 

para não fornecer tais explicações.  

Neste mesmo artigo, os autores resumiram a ideia da transparência sob perspectiva 

social ou cívica, que:  

Consiste na existência de mecanismos de informação e atenção ao 

cidadão e compromisso com a cidadania. Assim, além de informações 

sobre atividades culturais e cívicas, é importante que os governos 

desenvolvam e estimulem canais para sugestões, denúncias e 

participação do cidadão e da sociedade civil organizada 

(ZUCCOLOTTO, TEIXEIRA e RICCIO, 2015, p. 154).  

Um questionamento que se inicia neste trabalho, mas que precisará ser feito em outros, 

é de como as Forças Armadas podem oferecer algum tipo de transparência neste sentido, ainda 

que sem prejudicar o necessário sigilo sobre eventuais informações que, de fato, afetem a 

segurança da sociedade ou do Estado, algo que deveria ser tratado como exceção. 

Fox (2007), que conceituou a diferença entre transparência clara e opaca, diz que a 

transparência opaca é aquela que não permite saber, de fato, qual foi o comportamento da 

instituição. Esta parece ser a situação nos documentos obtidos. Os órgãos das Forças Armadas 

podem dizer que desclassificaram milhares de documentos, mas não os tornaram públicos em 

nenhum lugar e, mesmo quando provocados, criaram dificuldades tão grandes no acesso a tais 

documentos que nem mesmo um pesquisador, dedicado ao tema, conseguiu ter acesso a todos 

eles, quem dirá um cidadão comum que apenas deseja acessar uma informação específica. E 

quando poucos documentos - menos de 1% - foram disponibilizados, verificou-se que estão 

tarjados e divididos de forma tão fragmentada que se tornou impossível entender do que se 
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trata. Como exercer accountability sobre o ato classificado se não se sabe o que, de fato, está 

nos documentos? E mais: como exercer accountability sobre o processo de classificação, se 

órgãos como o Exército mantiveram em sigilo, com tarjas, o nome da autoridade que classificou 

os documentos e até o motivo da classificação?  

Não se pode falar que tais informações sejam segredos profundos, como definiu Pozen 

(2010), pois ao menos se sabe da existência de tais documentos, além de haver um resumo que 

delimita do que se trata, cujo significado nem sempre é claro. Por outro lado, tampouco se pode 

falar em segredo raso, como definiu o autor, já que essa transparência mínima não garante 

identificar quais são os agentes envolvidos, qual é o assunto específico tratado e nem quais 

foram as decisões tomadas, mesmo depois de a informação já ter sido desclassificada cinco 

anos depois do ato tomado. Também não dá chance nenhuma de contestação do sigilo, dado o 

padrão genérico dos róis de informação classificada dessas instituições. O sigilo imposto pelas 

Forças Armadas brasileiras está no meio dessas definições, entre o raso e o profundo. 

Neste sentido, deve-se questionar qual é finalidade do sigilo eterno imposto a esses 

documentos e se há ganhos ou perdas para a administração pública por não haver transparência 

sobre tantas informações (quase 400 mil desde a aprovação da LAI) produzidas por estas 

instituições. O segredo de Estado, em todos esses casos, é mais importante do que o controle 

social, por tempo indefinido? Como assegurar, portanto, que todos os mais de 600 órgãos 

ligados ao Exército, por exemplo, usam recursos públicos da melhor forma possível e com 

objetivos que visem o bem público? Não se trata de desconfiança pela desconfiança, mas da 

avaliação de que accountability pode ser, sim, uma forma de melhorar o serviço público e 

reduzir problemas das democracias, como diversos autores pontuaram nos últimos anos. Ao 

não seguir as diretrizes da LAI, corre-se o risco de ter uma parte do Estado mais transparente e 

outra, com centenas de milhares de servidores e decisões que afetam todo o país, na opacidade. 

Cria-se também o risco de que outras instituições públicas sejam o foco único da fiscalização 

social, e, portanto, mais sujeitas a críticas, enquanto as Forças Armadas passam a impressão de 

não ter problemas ou falhas, já que se os tiver, estes são desconhecidos da população e da 

sociedade civil organizada. 

Os documentos obtidos confirmam as sugestões de Del Neri (2016), que falou da 

impossibilidade de contestar a classificação de informações. O conteúdo exato dessas 

informações é diferente daquilo que estava previamente exposto nos resumos publicados, 
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geralmente tão resumidos a ponto de ser impossível saber do que realmente tratam, como no 

caso de um "boletim reservado", que pode ser qualquer informação, sobre qualquer assunto. 

Também confirma a imprecisão sobre o que é segredo de Estado, como apontado por ele e por, 

Cunha Filho (2019), que identificaram falta de precisão dos critérios que demarcam o sigilo das 

informações, já que os TCIs ora continuam tarjados após a desclassificação, ora repetem aquilo 

que já estava descrito no resumo do rol de informações desclassificadas.  

Ainda que existam razões concretas, por exemplo, para se classificar um boletim 

climatológico por cinco anos, um dos documentos fornecidos pela Marinha em resposta à minha 

solicitação, essas razões não ficam claras para qualquer pessoa que tenha acesso a tais 

documentos. O que, no boletim, pode prejudicar o Estado se for divulgado em até cinco anos 

após a produção desse documento? Também não fica claro o motivo de se manter tarjas em 

informações básicas dos documentos, mesmo depois de desclassificados. Em que, 

especificamente, esses dados, se revelados, poderiam prejudicar a sociedade mais do que já 

prejudicam ao se manterem ocultos e, portanto, longe do controle social?  

Há documentos que, mesmo ao serem divulgados, parecem um verdadeiro enigma. O 

documento B.5 (ver apêndice B), por exemplo, é uma mensagem diária de operações que afirma 

que alguém vai executar algo, com tarja na explicação sobre o que é essa tarefa que está 

relacionada a "como regular atividades de verificação das condições técnicas de segurança e do 

atendimento à legislação"38, seguido por uma tarja no objetivo de tal tarefa. Neste conceito de 

transparência após a desclassificação das Forças Armadas, diz-se que um servidor público vai 

fazer algo, mas não pode dizer o que é, com um determinado objetivo, que também não se pode 

esclarecer do que se trata. Por fim, este documento trata ainda sobre uma partida em municípios 

cujos nomes foram tarjados e até o nome de quem assinou o documento é tarjado.  Vale ressaltar 

que este papel havia sido inicialmente classificado para não comprometer atividades de 

inteligência do órgão. É compreensível que, no momento em que um órgão militar pretende 

executar uma tarefa sigilosa, esta seja do conhecimento apenas daqueles que irão executá-la. 

Mas e depois de cinco anos de tal ato, o que justifica que tudo continue em sigilo? O que, após 

a divulgação de tal documento editado, se tornou mais claro do que antes de ele ter sido 

 

38 Ver documento B.5 no apêndice B 



68 

 

 

 

divulgado? A quem perguntar, se o autor do documento é desconhecido? Quais regiões foram 

afetadas por tal decisão, se os locais também foram ocultados no documento desclassificado?  

Outro exemplo do labirinto informacional criado por essas instituições é a separação de 

documentos que dizem respeito a uma mesma situação em classificações diferentes. O 

documento B.12 (ver apêndice B), por exemplo, é um aviso de que se está remetendo os autos 

de um inquérito policial a determinada autoridade. Mas os autos não estão no documento, 

tampouco se explica quem é a pessoa investigada ou o motivo. De que serve saber que há um 

encaminhamento de algo, se este algo não é visível a quem acessou o documento? Qual é a 

função desta informação avulsa? Não há, no rol de informações desclassificadas, qualquer 

indicação de relação entre os documentos. São como peças de um quebra-cabeça embaralhadas.  

Casos como esses se repetem em praticamente todos os documentos. Quanto tempo os 

servidores gastaram para classificar e desclassificar esses documentos, produzir os Termos de 

Classificação de Informação, tarjas em determinadas partes? Quanto de recursos humanos (ou 

até dinheiro público) foi gasto neste processo? Se houvesse uma abertura posterior de tais 

informações de maneira clara, tal trabalho se justificaria pelo valor histórico e eventual controle 

social e responsabilização de servidores, ainda que anos depois do ato ter sido consumado. Mas 

se o desejo dessas instituições é manter o sigilo, então qual é o sentido de manter este processo, 

custoso em tempo e pessoal, para resultar em um aparente desvio da burocracia? Qual é a 

política de transparência que se pretende atingir com tal comportamento? 

As informações obtidas também sugerem que o sigilo eterno, que foi rechaçado nas 

discussões do projeto da LAI, conforme lembrou Rodrigues (2020), pode ter sido assegurado 

às Forças Armadas, que não garantem o acesso a dezenas de milhares de documentos todos os 

anos, mesmo depois de desclassificados. Como eu concluí no artigo em coautoria com Marcio 

Cunho sobre este tema, pode-se dizer que houve a criação de um rigoroso processo de 

classificação de informações no Brasil, mas sem preocupação no que aconteceria depois, ou 

seja, qual seria o tratamento dado aos documentos desclassificados. Quem fica responsável pela 

desclassificação, de que forma e como tornar essas informações disponíveis à sociedade? Este 

problema é ainda mais específico no caso das Forças Armadas, já que nem mesmo na 

desclassificação há a devida abertura desses documentos. 
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5.6 TRANSPARÊNCIA DO SIGILO: PARA ONDE PRECISAMOS IR? 

 

Qual seria, então, um bom modelo de desclassificação de informações? Ainda que não 

exista um ideal defendido pelos pesquisadores, há possibilidades que, ao menos, garantiriam 

um mínimo de transparência para estes documentos e processos. Conforme se demonstrou na 

pesquisa, uma dessas possibilidades chegou a ser sugerida pela Controladoria-Geral da União, 

que, em decisão para abertura de determinados documentos desclassificados pedidos por 

cidadãos por meio do FALA.BR, sugeriu que os órgãos públicos disponibilizassem essas 

informações em transparência ativa39, ou seja, sem que alguém tenha de registrar um pedido 

formal. Isto já resolve parte do problema, já que, como demonstrado nesta pesquisa e no artigo 

da Ebape, até o processo de pedir os documentos é problemático e limitado, a ponto de a 

Marinha ter sugerido um processo que levaria mais de um século para obtenção de todos os 

documentos desclassificados de apenas um ano.  

No período de produção do artigo da Ebape e dessa dissertação, apenas dois órgãos 

federais garantiam essa disponibilização dos documentos desclassificados como sugerido pela 

CGU: o Banco Central e o Ministério da Economia. Ainda assim, há muito a avançar: essas 

informações ficam soltas em pastas de Google Drive (ferramenta para upload de arquivos em 

nuvem), dentro dos chamados rol de informação desclassificadas, sem o devido contexto ou 

qualquer esclarecimento que especifique o motivo das classificações antes feitas. Ainda assim, 

é um avanço além do hoje é oferecido por Exército, Marinha e Força Aérea.  

Vale, neste ponto, resgatar as propostas recolhidas por Pozen (2010) para melhorar a 

transparência do processo de classificação e desclassificação de documentos, comparando com 

a situação das Forças Armadas: 

1 - Regras que obriguem a abertura de determinadas informações (que ele chama de 

second-order disclosure requirements), que podem facilitar o requerimento por cidadãos de 

 

39 Recursos no 00077.000797/2014-65, 00077.000821/2014-66 e 00077.000822/2014-19. 

Parecer n. 932, de 13 abr. 2015. 

 



70 

 

 

 

determinadas informações. Ainda que as autoridades não divulguem os documentos mesmo 

assim, aumenta-se, segundo o autor, o custo de se manter tais documentos em segredo. 

Basicamente, é impossível especificar, com antecedência, todas as 

informações que podem se tornar relevantes para eleitores e 

legisladores. [...] Se o Congresso criar regras de divulgação desses 

documentos muito detalhadas ou numerosas, cria-se o risco de custos 

administrativos excessivos não apenas para o executivo como para o 

próprio Congresso (POZEN, 2010, p. 326, tradução nossa).  

Pode-se dizer que existe uma regra que obriga que haja a desclassificação das 

informações no Brasil, em qualquer órgão público, como previsto na LAI e em seu decreto 

regulamentador. Mas esses textos legais não especificam como isto deve ser feito e nem dão 

ferramentas aos cidadãos ou a qualquer outra autoridade para contestar o sigilo. Há a 

possibilidade de questionar a classificação, mas como demonstrado por Del Neri (2016) e 

exemplificado neste trabalho, a assimetria de informação entre Estado e cidadãos é tão grande 

que tal questionamento é feito totalmente no escuro, sem saber exatamente o que se está 

pedindo.  

2 - Consulta ao Congresso, que poderia mediar a necessidade de classificação de 

documentos, já que “membros do Congresso têm uma conexão democrática direta com as 

pessoas que eles servem” (POZEN, 2010, p. 330, tradução nossa). Na experiência dos EUA, no 

entanto, que já prevê este tipo de interação, diversas informações relevantes foram deixadas 

longe do escrutínio dos parlamentares, descreve Pozen, que cita o exemplo do governo George 

Bush, que nunca divulgou os planos de usar métodos de interrogar suspeitos com tortura ou de 

lançar um programa de vigilância de terroristas, ou Terrorist Surveillance Program (POZEN, 

2010).  

Esta opção não está disponível no Brasil. As autoridades que podem classificar 

documentos o fazem sem nenhum tipo de consulta ao Congresso. Tampouco há relação com a 

desclassificação de informações.  

3 - Existência de pesos e contrapesos internos (internal checks and balances), 

“aumentando e diversificando o conjunto de oficiais que têm conhecimento de um segredo” 

(POZEN, 2010, p. 333, tradução nossa) 
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Esta pesquisa se limitou a analisar a desclassificação de documentos e não analisou 

detalhadamente o processo interno dos órgãos públicos. Mas dado que o documento, mesmo 

depois de desclassificação, pode seguir com sigilo e tarjas, parece que, ainda que haja uma 

diversidade de servidores que conhecem as informações classificadas como sigilosas, isto não 

garante maior transparência. 

4 - Cultura burocrática, ao repudiar internamente, ao invés de celebrar, os segredos 

profundos (POZEN, 2010, p. 337, tradução nossa), algo que pode ser feito, segundo Pozen, ao 

diversificar o arcabouço institucional, com maior diversidade de servidores na decisão de 

classificar ou não os documentos. 

Esta pesquisa se limitou a descrever e analisar a desclassificação de documentos e não 

analisou detalhadamente o processo interno dos órgãos públicos ou cultura burocrática dos 

servidores. O que se pode dizer é que o arcabouço institucional previsto pela LAI se limita à 

decisão de poucos servidores, que decidem pelo sigilo, e nenhum servidor que trabalhe sobre a 

desclassificação, de forma que não há garantias de transparência sobre as informações. 

 Há ainda as possibilidades de controle sobre o sigilo trazidas por Rodrigues (2020, 

tradução nossa), que são estas abaixo, seguido por comentário sobre como tal tópico se dá no 

Brasil a partir dos achados nesta pesquisa.  

(1) A lei de acesso à informação deve superar quaisquer exceções ao direito de acesso 

à informação em outras leis e regulamentos (disposições de sigilo) na medida de qualquer 

conflito. 

No caso das Forças Armadas, ocorre o contrário. Outras legislações fazem com  que a 

LAI vire exceção, e não a regra. Não à toa há uma concentração de 90% das classificações 

desde a regulamentação da lei no Exército, Marinha e Força Aérea. E estas instituições também 

usam de outras legislações para negar acesso a documentos, como foi o caso da Força Aérea, 

que se negou a enviar os documentos desclassificados por causa de uma legislação da década 

de 90. 

(2) Deve haver uma lista de justificativas e temas para salvaguarda de informações como 

sigilosas;  
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A lista existe e se chama rol de informações desclassificadas. Mas como se pode ver 

nos resultados, a lista de justificativas é tão genérica que não explica, de fato, o motivo real 

para a classificação. Existe uma segunda forma de descobrir o motivo da classificação, que é o 

campo "razões de classificação" presente no TCI. Mas, ao menos no caso do Exército, este 

campo continuou totalmente tarjado mesmo após a desclassificação. Na Força Aérea, os TCIs 

não foram nem sequer enviados. Só a Marinha enviou tais informações. 

(3) Deve haver um sistema claro de classificação de informações, com prazos e quais 

autoridades podem classificar documentos;  

O texto da LAI prevê o sistema de classificação e desclassificação, mas a prática mostra 

que as regras são genéricas e não exigem formas específicas de divulgação pós-

desclassificação, o que faz, na prática, com que o sigilo ocorra por tempo indeterminado. 

(4) Deve haver um limite de tempo para a classificação;  

A lei prevê tempos específicos de classificação, mas foram encontrados casos de 

documentos que, embora tivessem sido classificados por cinco anos, ficaram ocultos por oito 

ou dez anos. Alem disso, os casos identificados mostram que, mesmo após desclassificados, os 

documentos não são verdadeiramente publicados. 

(5)  Deve haver lista de documentos classificados e desclassificados;  

Idem ao item 3. 

(6) Deve haver mecanismos de divulgação automática de documentos desclassificados.  

Este mecanismo não existe e os órgãos alegam que, ao disponibilizar tais documentos 

automaticamente, colocariam o Estado e a sociedade em risco, já que há informações que 

precisam ser tarjadas. Questiona-se por que essas tarjas já não são colocadas no momento da 

classificação, de forma que seja possível abrir o documento automaticamente em seguida. Pela 

argumentação das Forças Armadas, parece impossível fazer um tratamento individual por 

documento, já que são quase 400 mil desde 2012, espalhados em milhares de unidades militares 

em todo o país, parte em papel, parte digitalizada. 
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Por fim, Paes (2011) afirmou que a aprovação de uma lei de transparência seria apenas 

uma etapa na construção de uma política de transparência no país. Esta pesquisa sugere que há 

necessidade de discutir políticas específicas para as Forças Armadas e para a classificação e 

desclassificação de documentos sigilosos no Brasil. A Lei de Acesso à Informação foi aprovada 

no mesmo dia em que foi criada a Comissão da Verdade, em 18 de novembro de 2011. A 

primeira garantiu acesso a documentos públicos em geral e a segunda, documentos e relatos 

que revelaram violações de direitos humanos durante a ditadura militar brasileira. Quando as 

aprovou, a ex-presidente Dilma Rousseff apontou objetivos em comum e disse que "nenhum 

ato nem documento que atente aos direitos humanos pode ficar sob sigilo" e que "o sigilo não 

oferecerá nunca mais guarida ao desrespeito aos direitos humanos no Brasil."40 Se por um lado, 

a missão de abrir dados da administração pública em geral tem avançado com a LAI, ainda que 

a passos lentos, por outro há elementos que indicam que,  para o Exército, Marinha ou Força 

Aérea, esta tarefa nem sequer começou. 

  

 

40
 https://www.google.com/amp/s/politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-sanciona-comissao-da-verdade-e-

lei-de-acesso-a-informacao,800021.amp  

https://www.google.com/amp/s/politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-sanciona-comissao-da-verdade-e-lei-de-acesso-a-informacao,800021.amp
https://www.google.com/amp/s/politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-sanciona-comissao-da-verdade-e-lei-de-acesso-a-informacao,800021.amp
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6. CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivo descrever e analisar documentos considerados 

sensíveis das Forças Armadas brasileiras (Exército, Marinha e Força Aérea), no período de 

2019-2020, cujo prazo de sigilo expirou, nos termos da Lei de Acesso à Informação, ou LAI. 

A pergunta de pesquisa proposta questionou se existe transparência sobre os documentos 

sigilosos das Forças Armadas, ao terem o prazo de sigilo expirado. A conclusão é que existe 

uma desclassificação vendada sobre esses documentos, que não revela o verdadeiro intuito da 

administração pública ao produzi-los e nem mesmo os motivos pelos quais tais papéis deveriam 

ter ficado escondidos da sociedade, além de manter tarjas em trechos fundamentais para a 

compreensão de significado desses documentos. Uma desclassificação vendada, em resumo, é 

aquela que 1) fragmenta as informações, de forma que, mesmo desclassificadas, são 

incompreensíveis por falta de contexto e de acesso ao processo completo; 2) mantém tarjas 

sobre partes fundamentais do documento, sendo que em alguns casos, mantem até mesmo o 

nome de quem classificou e os motivos rasurados e 3) não correlaciona de forma clara o motivo 

da classificação do documento como sigilosa e o conteúdo do documento.  

 Identificou-se que, juntos, Exército, Marinha e Aeronáutica foram responsáveis pela 

desclassificação de mais de 90,6% dos documentos relacionados a órgãos federais neste 

período. Se considerada toda a extensão da LAI pós-regulamentação, de 2012 a 2020, são 394,4 

mil informações desclassificadas por essas instituições. Essas informações, apesar de não serem 

mais sigilosas, não estavam disponíveis para acesso em nenhum site ou ambiente físico em que 

pudessem ser abertas para leitura. Por isso, foram registrados pedidos de acesso à informação, 

por meio da LAI, para compreender o significado destes documentos e as possibilidades de 

controle social sobre os atos dessas instituições a partir da desclassificação de documentos 

públicos.  

Apesar de ter solicitado acesso aos mais de 20 mil documentos desclassificados no 

período 2019-2020, o Exército forneceu somente 13 documentos, a Marinha ofereceu 15 e a 

Força Aérea, apenas um, com tarjas. As alegações foram de que seria impossível analisar 

individualmente cada documento para saber se poderiam ser disponibilizados publicamente ou 

se ainda possuíam algum tipo de sigilo. No caso da Marinha, foram enviados também os Termos 



75 

 

 

 

de Classificação de Informação (TCI), que mostram a autoridade que havia classificado o 

documento e o motivo. No Exército, os TCIs foram tarjados, impossibilitando até mesmo saber 

quem classificou ou o porquê. A Força Aérea se recusou a disponibilizar seus documentos por 

entender que não se encaixam nas regras de transparência, com exceção de um que, embora 

enviado, estava tarjado em trechos fundamentais para a compreensão de seu significado. 

Os poucos documentos fornecidos eram apenas fragmentos de processos maiores, como 

ofícios avisando de uma sindicância, mas sem a sindicância, ou alertando sobre ações que 

seriam tomadas por determinada autoridade, com tarjas sobre a ação e sobre o nome da 

autoridade. Na prática, com exceção de três documentos parcialmente compreensíveis, todos 

os outros eram ilegíveis e não serviriam para exercer nenhum tipo de controle social, a não ser 

que o requerente tivesse informações prévias obtidas por outra fonte sobre o significado de tais 

documentos. 

Este trabalho confirmou as dificuldades apontadas na literatura sobre o segredo de 

Estado, sobre a transparência opaca dos documentos nas Forças Armadas e a necessidade de 

mais esclarecimentos e regras sobre a transparência deste tipo de informação. Sugere-se, como 

política pública, que estas instituições avaliem como classificar menos documentos ou até 

mesmo deixem de classificá-los neste formato, além de disponibilizar estas mais de 400 mil 

informações, acumuladas desde a regulamentação da LAI, de forma legível, de maneira 

proativa, sem a necessidade de que cidadãos façam solicitações de informações fragmentadas 

como as aqui feitas. Ao longo deste trabalho, esta última sugestão, de transparência ativa, 

também foi feita por um órgão do Estado, a Controladoria-Geral da União (CGU), ao avaliar 

um recurso feito por mim para a Força Aérea após ter negado acesso aos documentos pedidos.  

Esta pesquisa teve como limitação a falta de acesso à totalidade dos documentos 

desclassificados no período estudado por Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira. Sugere-

se, como uma agenda de pesquisa do tema aqui tratado: 

1 - No âmbito internacional : a) a investigação de como o sigilo de Estado é tratado em 

diferentes países; b) as regras para sigilo em leis de acesso à informação por diferentes países; 

c) a transparência das Forças Armadas em outros países. 

 2 – No Brasil: a) avançar na compreensão do teor de documentos desclassificados, nos 

diferentes graus de sigilo (reservado, secreto e ultrassecreto); b) entender o quantitativo e 
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motivações dos órgãos  que mais classificaram documentos, ao destrinchar os dados fornecidos 

pelas instituições; c) estudar a conexão entre os conceitos de segurança nacional e as 

justificativas apresentadas para o sigilo comparadas com os documentos desclassificados e d) 

os diferentes custos para o Estado brasileiro do processo de classificação.  
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APÊNDICE A - PEDIDOS DE INFORMAÇÃO REGISTRADOS NA 

PLATAFORMA FALA.BR 

Solicitações de informações registradas no site FALA.BR em 12 de novembro de 

2020. As sequências de 17 números são os códigos únicos dos documentos, ou NUP (ex: 

67612.014495/2014-31) e os parênteses são os temas (ex: Parecer Técnico ATS). 

 

Força Aérea 

 

1 - Solicito, por gentileza, acesso a todos os documentos desclassificados de sigilo no ano de 

2020 por essa instituição, seguindo o rol de informações desclassificadas publicado no site do 

órgão neste ano, bem como o respectivo TCI de cada um deles. 

 

 2 - No caso de impossibilidade de fornecimento de todos os documentos, como descrito no 

pedido 1, favor justificar o motivo e fornecer uma cópia desses quinze documentos 

desclassificados em 2020:  

 

67612.014495/2014-31 (Parecer Técnico ATS)  

67100.005482/2014-41 (Inquérito Policial Militar) 

67612.014870/2014-42 (Investigação de Ocorrência de Tráfego Aéreo) 

67612.004984/2016-46 (Transferência de Armamento de Uso Permitido) 

67613.010192/2015-10 (Renovação de Porte de Arma de Fogo) 

67510.010261/2014-62 (Boletim Reservado) 

67614.016929/2014-17 (Relatório de Investigação de Incidentes Aéreos) 

67610.004333/2019-19 (Número de autenticação que o Controlador de operações aéreas 

militares recebe ao finalizar o curso teórico e prático de interceptação) 
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67540.020590/2014-64 (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos) 

67002.021666/2014-66 (Balancete de prestação de contas) 

67200.004606/2015-23 (Aquisição de arma de fogo de uso restrito na indústria) 

67201.001411/2014-31 (Operação Copa 2014) 

67002.023169/2014-01 (Requisição Interna de Material Bélico) 

67201.001541/2014-73 (Operação Amazônia) 

67612.033770/2014-15 (Solicitação de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) 

 

Reforço que este número é totalmente aceitável nos padrões da LAI para qualquer órgão 

público e foi a Marinha que sugeriu que as solicitações deste tipo se limitassem a 15 

documentos. Não há, portanto, pedido genérico, desarrazoado nem exige trabalhos adicionais 

de consolidação e análise que possam inviabilizar o retorno ao pedido. Se a Marinha pode 

fornecer, o mesmo se aplica, em tese, à Aeronáutica e ao Exército. 

 

A seleção desses 15 documentos foi feita da seguinte forma: eu enumerei, em tabela dinâmica 

do Excel, a quantidade de documentos por tema desclassificados do órgão, de acordo com a 

classificação apontada no campo “resumo do documento” do rol de informações 

desclassificadas. Em seguida, escolhi um exemplo (um CIDIC) de cada um dos quinze temas 

que mais apareceram, ou seja, os temas mais comuns. 

 

Por isso, caso algum dos 15 documentos ou categoria pedidos NÃO POSSA ser entregue por 

qualquer razão (ou seja, se ele ainda estiver sob sigilo), que se tire as partes sigilosas e envie 

o restante ou ainda, se não for possível tarjar, o substituam por qualquer outro dentro do 

mesmo tema/resumo de acordo com a descrição de resumo do rol, que está entre parênteses 

acima, de forma a continuar enviando 15 documentos e não menos do que isso, pois a não 

resposta inviabilizaria a pesquisa científica a ser feita.  
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Caso seja impossível enviar qualquer documento de determinado  tema, favor pular para o 

tema seguinte, que pode ser, por exemplo, Ficha de Cumprimento de Recomendação de 

Segurança, Laudo Técnico, Aplicação Financeira e Operação São Francisco. 

 

Além do documento em si, solicito que seja enviado o respectivo TERMO DE CLASSIFICAÇÃO 

DE INFORMAÇÃO (TCI) usado para classificar cada um desses quinze documentos. O TCI é 

fundamental para a compreensão dos documentos. 

 

Para fins de organização clara e precisa, solicito respeitosamente que o órgão enumere, no 

nome do documento, qual é o CIDIC do documento, tanto no documento quanto no TCI, de 

forma que eu consiga entender precisamente qual é o documento desclassificado e qual TCI o 

classificou. Em pedidos anteriores os órgãos enviaram documentos aleatórios sem nenhuma 

nomenclatura que ajudasse a entender o que é o que. Se for possível, favor enviar os 

documentos em quinze pastas, contendo o documento e o TCI respectivo dentro de cada pasta,a 

que seria nomeada com o número do documento que consta do rol listado acima. 

 

Solicito ainda informação sobre se este órgão possui algum manual ou critérios escritos em 

documento sobre como classificar ou desclassificar uma informação, indicando quais passos 

e critérios são seguidos, para além daquilo que já está escrito na LAI e no decreto que a 

regulamenta. 

 

Por fim, como complemento, gostaria de solicitar ao órgão, se houver essa possibilidade, que 

justifique concretamente, para além do texto genérico do TCI, por que cada um desses 15 

documentos precisou ser classificado por tal período apontado (5, 15 ou 25 anos), 

identificando precisamente que prejuízos haveria para o Estado ou para a sociedade com a 

sua divulgação à época de sua produção. 

 

Desde já agradeço pela atenção e compreensão. 
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Marinha 

Igual ao anterior, mas solicitando os seguintes documentos: 

1) 63058.000365/2014-01.R.05.02/06/2014.02/06/2019.N (Trata-se de assunto cuja 

divulgação ou acesso irrestrito podem prejudicar ou causar risco a planos ou 

operações estratégicos das Forças Armadas) 

2) 63440.000475/2014-41.R.05.29/08/2014.29/08/2019.N (Concessão de Credenciamento de 

Segurança) 

3) 63341.000571/2014-15.R.05.03/06/2014.03/06/2019.N (Atividade de inteligência, de 

investigação ou de fiscalização em andamento, relacionada com prevenção 

ou repressão de infrações) 

4) 63440.000642/2014-53.R.05.08/10/2014.08/10/2019.N (Concessão e Cessação de 

Credenciamento de Segurança) 

5) 63998.001554/2014-72.R.05.10/06/2014.10/06/2019.N (Boletim Climatológico) 

6) 63105.001905/2014-52.R.05.26/06/2014.26/06/2019.N (Apresentação de Militar) 

7) 63201.000703/2014-03.R.05.17/11/2014.17/11/2019.N (Investigação para 

Credenciamento) 

8) 63999.000872/2014-14.R.05.02/06/2014.02/06/2019.N (Atendimento de requisição) 

9) 63999.000875/2014-40.R.05.02/06/2014.06/06/2019.N (Prorrogação de prazo de 

sindicância) 

10) 63500.000105/2014-51- R.05.09/06/2014.09/06/2019.N (Concessão de credencial de 

segurança) 

11) 63150.000157/2012-83.R.05.13/01/2012.13/01/2017.N (Prestação de Contas do Fundo 

Naval) 

12) 63150.001413/2015-01.R.05.21/04/2015.21/04/2020.N (Sindicância) 
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13) 61074.000560/2015-80-R.05.03/02/2015-03/02/2020-N (Versa o presente documento 

sobre Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS/2014)) 

14) 63026.004118/2014-42R.05.29/10/2014.29/10/2019.S (Fiscalização em andamento. 

Inspeção Administrativo-Militar) 

15) 61074.004630/2014-98-R.05.04/06/2014-04/06/2019-N (Versa o presente documento 

sobre Acompanhamento de Projetos) 

Exército 

Igual aos anteriores, mas solicitando os seguintes documentos: 

1) 00001.000603/2013-24 (Não está em vigor, foi substituído pelo Boletim de Acesso 

Restrito) 

2) 64278.010900/2015-82 (É um documento utilizado para tratar de assuntos internos ao 

Exercito Brasileiro, tais como transmissão de ordens, instruções, decisões, recomendações, 

encaminhamentos de documentos, solicitações, comunicar assuntos de serviço, 

esclarecimentos, informações e outros. Substitui diversos documentos) 

3) 00001.006507/2013-90 (Não está em vigor, foi substituído pelo Boletim Especial de 

Acesso Restrito) 

4) 00001.009185/2013-31 (É um documento administrativo interno da OM que contém 

publicações diversas sobre assuntos de pessoal, material, instrução e outros.) 

5) 64278.000004/2009-67 (É um documento destinado a circulação externa ao Exército 

Brasileiro, podendo tratar de assuntos diversos) 

6) 64409.000114/2011-19 (Não está em vigor, foi substituída pelo DIEx.) 

7) 64446.024419/2013-23 (Não está em vigor, foi substituído pelo Boletim de Acesso 

Restrito) 

8) 00001.006506/2013-45 (foi substituído pelo Adt ao Boletim de Acesso Restrito) 
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9) 64063.100182/2006-60 (É um documento utilizado para rápida comunicação entre as 

partes interessadas, transmitido por meio de equipamentos de telecomunicações.) 

10) 64063.100135/2009-69 (Não está em vigor, foi substituído pelo Boletim Administrativo 

de Acesso Restrito) 

11) 64536.010622/2014-94 (É um documento expedido pela autoridade para instituir 

políticas, planos, programas, projetos e demais atividades, bem como para dispor sobre a 

organização e o funcionamento de órgãos e serviços e, ainda, para praticarem outros atos de 

sua competência) 

12) 64494.003755/2013-67 (Não está em vigor, foi substituído pelo Adt Fiscal Adm ao 

Boletim de Acesso Restrito) 

13) 64320.012827/2016-00 (É um documento que determina os procedimentos a serem 

adotados sobre atividades diversas) 

14) 64063.000103/2014-21 (Não está em vigor, foi substituída pelo DIEx) 

15) 00001.006599/2013-16 (É um documento utilizado para exposição minuciosa de fatos ou 

atividades que devam ser apreciados por autoridade competente) 
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APÊNDICE B - DOCUMENTOS OBTIDOS 

Para uma descrição mais detalhada, organizei uma planilha que pode ser acessada no 

endereço eletrônico 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D3ffXvHRx5C9FNbQeU2VCj9ywKACYhGaBimM

3PcDoLk/edit?usp=sharing.  

Os documentos podem ser acessados no endereço eletrônico 

https://drive.google.com/drive/folders/1O_ZLi0iRwm5AZXkHlXysUereYAr1NxvN?usp=sha

ring. 

 

B.1 - NUP: 00001.000603/2013-24  

Descrição do documento: Boletim administrativo reservado sobre movimento de 

material de consumo (explosivos/munições); São citadas outras possíveis partes do 

documento, que não estão contidas na resposta enviada, dando a entender que podem ter sido 

classificadas em documento à parte; assinaturas foram tarjadas mesmo após desclassificação 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.2 - NUP: 00001.006506/2013-45 

Descrição do documento: Boletim interno reservado que trata de assuntos como 

inspeção de militares para fins de verificação de capacidade laborativa; controle periódico de 

saúde de militares; relatório preliminar de incidente aeronáutico; mandado de diligência 

relacionado a militar que estava faltando no quartel; Há diversas informações tarjadas; os 

assuntos abordados não parecem guardar relação entre si 

Páginas: 5 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D3ffXvHRx5C9FNbQeU2VCj9ywKACYhGaBimM3PcDoLk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D3ffXvHRx5C9FNbQeU2VCj9ywKACYhGaBimM3PcDoLk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O_ZLi0iRwm5AZXkHlXysUereYAr1NxvN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O_ZLi0iRwm5AZXkHlXysUereYAr1NxvN?usp=sharing
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Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.3 - NUP: 00001.006507/2013-90 

Descrição do documento: Boletim interno reservado especial; trata de um 

credenciamento de segurança de um militar, citando portaria que não consegui identificar a 

que se refere; também é nomeado um militar para participar de uma sindicância; Nomes 

tarjados; não é possível entender de que se trata o documento 

Páginas: 2 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.4 - NUP: 00001.009185/2013-31 

Descrição do documento: Boletim interno reservado especial; nomeia um servidor 

para participar de uma sindicância, sem explicar os motivos; nomes estão tarjados 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.5 - NUP: 64063.000103/2014-21 

Descrição do documento: Mensagem diária de operações; diz que vai executar algo, 

com tarja na explicação do que é essa tarefa, bem como regular atividades de verificação das 
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condições técnicas de segurança e do atendimento à legislação, novamente com tarja no 

objetivo de tal tarefa. Há o emprego de uma pickup locada. Informa-se a partida em 

municípios com nomes tarjados, com participação de algo ou alguém com nomes tarjados. O 

nome de quem assina também é tarjado; 

Páginas: 2 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.6 - NUP: 64063.100135/2009-69 

Descrição do documento: Boletim interno reservado; parecer de inspeção de saúde 

totalmente tarjado; material relacionado à coleta de munição, totalmente tarjado, 

possivelmente relacionado à logística; nomes e descrições com tarjas 

Páginas: 2 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.7 - NUP: 64063.100182/2006-60 

Descrição do documento: Diversas siglas, mas sem nenhuma explicação, com em 

tarja em partes; documento incompreensível e aparentemente incompleto 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 
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B.8 - NUP: 64494.003755/2013-67 

Descrição do documento: Boletim administrativo reservado; aditamento a outro 

boletim interno reservado; há diversos itens incompreensíveis descritos como “sem alteração” 

e apenas um, Material de consumo - saída, com uma informação para que “sejam 

desrelacionados os materiais a seguir discriminados”, de acordo com uma regra interna não 

identificada. Os tais materiais estão com tarja. Os nomes de quem assina o documento estão 

com tarja. documento incompreensível e incompleto 

Páginas: 4 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.9 - NUP: 64536.010622/2014-94 

Descrição do documento: Portaria com nomeação de Conselho de Justificação; 

documento completamente tarjado. só se sabe que se trata de uma nomeação, mas não para 

qual função, por quem ou quando 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.10 - NUP: 64446.024419/2013-23 

Descrição do documento: Aditamento da DSM  (Diretoria de Serviço Militar) ao 

boletim reservado; em determinado trecho, o único compreensível, trata de arquivamento de 
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inquérito policial militar, informando que se acolheu requerimento do Ministério Público 

Militar 

Páginas: 2 

Motivo legal da classificação: VI - 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; 

 

B.11 - NUP: 64409.000114/2011-19 

Descrição do documento: Expediente de Serviço de guarda ao quartel; sugestões para 

melhoria de segurança orgânica ao final do expediente, mas não explica onde ou por qual 

motivo e há tarjas nos motivos, bem como no nome de quem fez a solicitação; Impossível 

entender o objetivo do documento ou quem fez parte de tal decisão 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.12 - NUP: 64278.010900/2015-82 

Descrição do documento: Inquérito Policial Militar (IPM), aviso de que está 

remetendo a determinada chefia os autos de um inquérito policial militar, para fim de 

conhecimento e envio à Procuradoria da Justiça Militar em Recife/PE. Os autos não estão no 

documento, mas somente o aviso de que seriam encaminhados.  O nome de quem assina o 

documento está tarjado. 

Páginas: 1  
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Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.13 - NUP: 64278.000004/2009-67 

Descrição do documento: Material classe V - M; diz que ha 3 relatórios de munição 

em anexo, mas essas informações não aparecem no documento; versa o expediente sobre 

relatórios de munição, com tarja nas explicações sobre o que isso seria; relata dificuldades em 

enviar as informações por causa de migração para software livre e não geração de arquivo 

eletrônico por parte de algo ou alguém cujo nome também segue tarjado; a assinatura do 

documento está tarjada; Documento com tarjas que impossibilitam sua compreensão; não 

informa quais são os anexos 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.14 - NUP: 63058.000365/2014-01 

Descrição do documento: Despacho. Avisa autoridades que está transmitindo um 

expediente, com o título "pareceres para estudo sobre viabilidade orçamentária". O 

documento afirma que há pelo menos seis anexos, que não estão contidos neste protocolo 

único. Não é possível saber do que se trata. 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicos das Forças Armadas; 
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B.15 - NUP: 63440.000475/2014-41 

Descrição do documento: Ordem de serviço; concessão e cessação de 

credenciamento de segurança, citando nome de militares e respectivas funções; em seguida 

são citados os nomes de diversos militares, seguidas por descrições como “atividades 

necessárias ao desempenho de suas tarefas como chefe do departamento de estudos e 

pesquisas” ou “encarregado da divisão de comunicações e guerra eletrônica" 

Páginas: 3 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

B.16 - NUP: 63341.000571/2014-15 

Descrição do documento: Ofício; notícia de venda irregular de uniformes da 

Marinha; diz que está enviando, em anexo, cópia de relatório de uma sindicância, indicando o 

número da portaria que a instaurou, mas o anexo não foi enviado. 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: IX - comprometer atividades de inteligência, de 

investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de 

infrações. 

 

B.17 - NUP: 63440.000642/2014-53 

Descrição do documento: Ordem de serviço; concessão e cessação de 

credenciamento de segurança, citando nome de militares e respectivas funções; em seguida 

são citados os nomes de diversos militares, seguidas por descrições como “atividades 

necessárias ao desempenho de suas tarefas como chefe do departamento de estudos e 

pesquisas” ou “encarregado da divisão de comunicações e guerra eletrônica" 
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Páginas: 2 

Motivo legal da classificação: VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

 

 

B.18 - NUP: 63998.001554/2014-72 

Descrição do documento: Boletim climatológico e questionário de avaliação do grau 

de satisfação do cliente; são apresentadas informações ambientais médias (meteorológicas e 

oceanográficas) para a área marítima referente à travessia entre Rio de Janeiro, RJ, e Beirute, 

Líbano; são detalhados dados como pressão atmosférica, ventos, ondas, visibilidade, dentre 

outros.  

Páginas: 123 

Motivo legal da classificação: Não foi informado.  

 

B.19 - NUP: 63105.001905/2014-52 

Descrição do documento: Apresentação de militar; cópia de ofício, relacionado a 

auditoria; diz que está transmitindo ofício anexo atinente ao “___” (informação tarjada) para 

adoção de medidas cabíveis, de acordo com o documento de referência; nome que assina foi 

mantido sob tarja 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: Entrou na lista por engano, pois não estava 

classificado, segundo a Marinha informou via LAI. 
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B.20 - NUP: 63201.000703/2014-03 

 Descrição do documento: Ordem de serviço; investigação para credenciamento; 

afirma que os seguintes militares obtiveram, a partir da data do ofício, parecer favorável em 

investigação para credenciamento grau dois; em seguida cita o nome dos militares; não há 

mais informações ou anexos. 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicos das Forças Armadas; 

 

B.21 - NUP: 63999.000872/2014-14 

Descrição do documento: Atendimento de requisição; diz que incluiu, em anexo, 

cópia autenticada do detalhe de serviço do CNPA (Complexo Naval Ponta da Armação), 

atinente aos dias 4, 5 e 6 de maio de 2014. Diz que está encaminhando documentos constantes 

do anexo, sem dizer quais, e não há tais anexos dentre os documentos. 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: IX - comprometer atividades de inteligência, de 

investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de 

infrações. 

 

B.22 - NUP: 63999.000875/2014-40 

Descrição do documento: Portaria; prorroga sindicância, indicando o número e data 

da portaria que a instaurou, e aponta que os motivos são os expostos em um outro ofício, que 

não faz parte do documento. 

Páginas: 1 
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Motivo legal da classificação: IX - comprometer atividades de inteligência, de 

investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de 

infrações. 

 

B.23 - NUP: 63500.000105/2014-51 

Descrição do documento: Ordem de serviço; concessão de credencial de segurança; 

nome de um servidor que teve concedida a credencial de segurança 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicos das Forças Armadas 

 

B.24 - NUP: 63150.000157/2012-83 

Descrição do documento: Prestação de contas do Fundo Naval no exterior (FNE), 

com 9 anexos: demonstrativo de receita e despesa, balancete de receita e despesa do FNE, 

extrato e conciliação da holding account, termo de balanço da conta fne-cofre-hsbc, extrato do 

hsbc bank, extrato do Banco do Brasil, quadro de acompanhamento de aplicações financeiras, 

parecer de análise de contas inicial e ata de reunião do conselho de gestão; contém 

detalhamento em valores do fundo 

Páginas: 22 

Motivo legal da classificação: Não há TCI 

 

B.25 - NUP: 63150.001413/2015-01 

Descrição do documento: Portaria de instauração de sindicância com detalhamento 

dos motivos e autoridades responsáveis; inclui termos de depoimentos, cópias de documentos 
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usados, dentre outros. Não é possível saber se o documento está completo, mas não há 

conclusões da sindicância nos documentos enviados. 

Páginas: 302 

Motivo legal da classificação: IX - comprometer atividades de inteligência, de 

investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de 

infrações. 

 

B.26 - NUP: 61074.000560/2015-80 

Descrição do documento: Ofício; avisa outro servidor sobre a transmissão da ficha 

histórico-escolar e a carta anexa (que não está em anexo na resposta enviada) relacionadas a 

um outro servidor, em virtude da conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais 

Superiores. 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicos das Forças Armadas; 

 

B.27 - NUP: 63026.004118/2014-42 

Descrição do documento: Inspeção administrativo-militar; informa que há, em 

anexo, um relatório geral e seu apenso e um modelo de resumo da situação de discrepância, 

mas tais documentos não foram enviados;  traz orientações sobre o que deve ser feito com os 

documentos 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicos das Forças Armadas; 
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B.28 - NUP: 61074.004630/2014-98 

Descrição do documento: Sumário executivo dos projetos afetos à marinha do brasil 

- maio de 2014;  cita o nome de diversos programas, como Programa de Obtenção de Meios 

de Superfície (PROSUPER), Programa de Obtenção de Navios-Patrulha (PObNPa), dentre 

outros. Cita informações sobre alguns dos programas, aparentemente as mais recentes sobre 

acontecimentos relacionados a esses projetos, para acompanhamento; também foi enviado um 

ofício avisando sobre o envio do sumário 

Páginas:  3 

Motivo legal da classificação: VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicos das Forças Armadas; 

 

B.29 - NUP: 67200.004606/2015-23 

Descrição do documento: Ofício; aquisição de arma de fogo de uso restrito na 

indústria; diz que encaminha o presente “____” (frase toda tarjada), excluindo informação 

sobre qual é o fato e qual é a autoridade que vai receber tal informação 

Páginas: 1 

Motivo legal da classificação: III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da 

população; 

 

 


