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1. FINALIDADE 

A presente Cartilha tem por objetivo estabelecer orientações ge-
rais e apresentar modelos para a elaboração de respostas a pedidos 
de acesso a informações provenientes do Serviço de Informações 
ao Cidadão do Ministério da Defesa, no âmbito da administração 
central do Ministério da Defesa.

2. OBJETIVO 

Visa permitir a elaboração de respostas a pedidos de acesso a 
informações de forma eficiente e padronizada, possibilitando ao 
setor responsável uma perfeita compreensão dos diversos tipos de 
respostas, diante dos preceitos estabelecidos na LAI. 

3. BASE LEGAL 

No que tange à elaboração de respostas a pedidos de infor-
mação e, com relação aos principais documentos, incluindo os 
links que tratam sobre acesso a informação orientar-se pelos 
seguintes dispositivos legais:

I - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
à Informação – LAI) – dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
com o fim de garantir o acesso a informações previsto no art. 
5º, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, e no art. 216, § 2º, da 
Constituição Federal; e dá outras providências;

II - Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 – regulamenta 
a LAI;

III - Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, 
que regulamenta procedimentos para credenciamento de 
segurança e tratamento da informação classificada em 
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qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e 
Credenciamento.

IV - Portaria Normativa nº 524/MD, de 2 de março de 2012 – 
estabelece diretrizes gerais para a implementação do Serviço de 
Informações ao Cidadão, no âmbito do Ministério da Defesa;

V - Portaria Normativa nº 1.235/MD, de 11 de maio de 2012, altera-
da pelas Portarias Normativas nº 2.229/MD, de 23 de agosto de 2012, 
e nº 1.813/MD, de 13 de junho de 2013 – estabelece normas para o 
funcionamento e a tramitação de demandas do Sistema de Informações 
ao Cidadão no âmbito da administração central do Ministério da Defesa 
(SIC-MD); e

Ressalta-se também a observância do contido na Publicação “Acesso à 
Informação Pública: uma introdução à Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011”, da Controladoria-Geral da União (CGU), edição 2011.

09



4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

4.1. Generalidades

A Lei de Acesso à Informação veio regulamentar o direito funda-
mental do cidadão, descrito no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, que garante o acesso à informação pública. Seus dispositivos 
são aplicáveis ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas 
federal, estadual e municipal.

A sua promulgação, trouxe um grande avanço para a concre-
tização do regime democrático brasileiro ao estabelecer que a 
informação sob a guarda do Estado é sempre pública, devendo o 
acesso a ela ser restringido apenas nos casos em que o sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Para a implementação da LAI no Ministério da Defesa as prin-
cipais medidas foram: a criação dos Serviços de Informações 
ao Cidadão no âmbito da administração central dos Comandos 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, da Escola Superior 
de Guerra e do Hospital das Forças Armadas; treinamento de 
equipes; disponibilização das informações em sítios da Internet, 
atendendo ao preceito de Transparência Ativa; respostas aos 
pedidos de informações de forma transparente e objetiva, den-
tre outras, sempre tendo em mente o princípio que o acesso a 
informação é a regra geral e o sigilo, a exceção.

O Ministério da Defesa entende que todo pedido de informa-
ção a ele enviado também constitui uma forma de melhoria da 
gestão do próprio órgão, de modo que as informações solicitadas 
devem servir tanto para o esclarecimento do cidadão quanto para 
o seu próprio fortalecimento institucional, em especial quanto ao 
aperfeiçoamento dos dados que permitam a melhor eficácia no 
exercício de suas competências.
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4.2. Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

A criação do SIC/MD segue as determinações da Lei de Acesso à 
Informação e do Decreto que a regulamenta. 

Inaugurado em 11 de maio de 2012, o Serviço de Informações ao 
Cidadão do Ministério da Defesa subordina-se à autoridade designada 
na forma do art. 40 da LAI (§ 1º do art. 1º da Portaria Normativa nº 
1.235/MD, de 11 de maio de 2012) e funciona diretamente vinculado ao 
Diretor do Departamento de Organização e Legislação do MD (art. 26 do 
Anexo VIII à Portaria Normativa nº 564/MD, de 12 de março de 2014).

O SIC/MD tem a incumbência de receber e processar os pedidos 
de informação na administração central do Ministério da Defesa. Sua 
estrutura e suas atribuições estão estabelecidas na Portaria Normativa 
nº 1.235/MD, de 11 de maio de 2012.

O SIC/MD é a unidade responsável por realizar a gestão e processamento 
dos pedidos de informação, e a ele compete:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;

II - receber e registrar requerimentos de acesso à informação e 
recursos em sistema eletrônico específico da Controladoria-Geral da 
União;

III - sempre que estiver disponível, fornecer imediatamente a informação 
requerida;

IV - encaminhar os requerimentos e recursos ao órgão ou autoridade 
competente por meio do Sistema Eletronico de Informações (SEI); e

V - informar aos órgãos e às autoridades competentes sobre a tramitação 
de documentos e sobre o prazo para atendimento dos requerimentos.

11
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Os pedidos de acesso à informação podem ser apresentados:

I - presencialmente, no próprio SIC/MD;

II - presencialmente, no protocolo da administração central do MD, 
desde que invoque a Lei nº 12.527/11;

III - pela internet, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão (e-SIC) da CGU, no endereço eletrônico:
www.acessoainformacao.gov.br/sistema; ou

IV - por correspondência, dirigida ao SIC/MD, desde que contenha 
o nome do requerente, CPF válido, um endereço eletrônico (e-mail) e 
invoque a Lei nº 12.527/11.

O SIC/MD atenderá ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 
12h e das 14h às 18h, no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios 
- Bloco Q - sala 155 - 1º andar- Edifício-sede - Brasília-DF - CEP: 70.049-
900; Fone (61) 3312-8597 e Fax (61) 3312-8528.

Se a informação solicitada pelo cidadão não estiver disponível na pá-
gina do Ministério da Defesa, o SIC/MD deverá encaminhar o pedido 
de informação, em até dois dias, à área competente para elaboração 
da resposta. O encaminhamento será feito por processo administrativo, 
via SEI, no qual o órgão competente terá até dez dias para restitui-lo di-
retamente ao SIC/MD, conforme preconizado na Portaria Normativa nº 
1.235/MD, de 11 de maio de 2012.

4.3. Pedidos de informação recebidos fora do Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informações ao Cidadão da Controladoria-Geral da União

Para que um pedido de informação seja respondido pelo Ministério 
da Defesa, de acordo com o previsto na LAI e no Decreto que a regula-
mentou, o solicitante deve ser cadastrado no Sistema e-SIC, da CGU. No 
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entanto, é possível responder a pedidos recebidos por outros meios, 
como pessoalmente, e-mail, carta ou telefone, desde que possuam nome 
do solicitante, CPF e um e-mail.

Nesse caso, o cidadão deve ser orientado a enviar seu pedido ao 
SIC/MD da seguinte forma:

Prezada(o) Cidadã(o),

Caso queira realizar um pedido de informação, de acordo com a Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação - LAI, realize 
os seguintes passos:

1. Acesse o Sistema e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 
ao Cidadão da Controladoria-Geral da União - CGU), no seguinte endereço 
eletrônico: www.lai.gov.br;

2. Clique em “Cadastre-se”, no box “Faça seu pedido”, localizado na lateral 
direita da tela, para realizar o seu cadastro no sistema. Na própria tela de 
cadastro, você irá escolher seu nome de usuário e senha de acesso, depois de 
preencher um formulário com seus dados;

3. Depois de realizar seu cadastro, acesse o sistema com seu nome de 
usuário e senha; e

4. Clique em “Registrar Pedido” e preencha o formulário de solicitação de 
informações. Lembre-se que pedidos de informações pessoais só podem ser 
feitos ou inseridos no Sistema e-SIC após identi fi cação do requerente.

O Sistema e-SIC irá disponibilizar um número de protocolo e o enviará por 
e-mail. Guarde o seu número de protocolo, pois ele é o comprovante de que 
sua solicitação foi cadastrada no sistema.

Além disso, é possível fazer um pedido de informação, de modo presencial, no 
SIC/MD. O endereço é: Esplanada dos Ministérios - Bloco Q - sala 155 – 1º andar - 
Edifí cio-sede - Brasília-DF - CEP: 70.049-900. O horário de atendimento é das 9h às 
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12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

5. ORIENTAÇÕES GERAIS 

As respostas a pedidos de informação, elaboradas pelos diver-
sos setores do MD, deverão ser encaminhadas ao SIC/MD mediante 
despacho da autoridade do órgão/unidade administrati va.

Ao receber uma demanda de pedido de informação, são 
responsabilidades das unidades administrati vas do MD:

I - verifi car a existência da informação solicitada;

II - identi fi car se a informação solicitada tem acesso restrito 
ou está classifi cada com algum grau de sigilo;

III - preparar a informação requerida/resposta ao pedido de 
informação em linguagem de fácil compreensão;

IV - fundamentar, na forma da legislação que regula o acesso 
a informações, a negati va de acesso à informação, quando for o 
caso; e

V - zelar pelo cumprimento do prazo estabelecido para o 
envio da resposta ao SIC/MD.
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Toda resposta a pedido de informação, obrigatoriamente, deverá 
conter:

I - a referência ao número do pedido/processo (NUP);

II - o local e a data da elaboração da resposta;

III - a assinatura do militar ou do servidor civil que elaborou a resposta, 
com a correspondente designação funcional;

IV - o “APROVO” e a assinatura do chefe do setor a quem o militar 
ou o servidor civil que elaborou a resposta estiver subordinado (ou de 
quem estiver respondendo por essa autoridade em seu impedimento), 
com a respectiva identificação do signatário e da função exercida; e

V - o “DESPACHO” da autoridade da unidade administrativa (ou de 
quem estiver respondendo por essa autoridade em seu impedimento), 
encaminhando o processo ao SIC/MD, se for o caso (ver modelo).

Na elaboração da resposta, especial atenção deve ser dada aos 
seguintes aspectos:

I - a exatidão e a correção da resposta ao que o cidadão formula em 
seu pedido de informação;

II - a utilização de linguagem clara, precisa e concisa;

III - a não utilização de abreviaturas e de siglas; e

IV - o prazo fixado para a resposta.

A resposta a pedido de informação deve ser a mais completa, 
abrangente e esclarecedora possível, a fim de facilitar a compreensão 
do cidadão e de evitar a interposição de recurso por parte do interessado.
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Toda vez que se fizer menção a um documento formal (parecer, memo-
rando, ofício, nota técnica, etc), se possível, anexar o documento à resposta.

Se no pedido de informação o cidadão formular mais de uma pergunta, 
responder pergunta por pergunta, mesmo que haja redundância.

Caso a informação seja da competência de outro órgão ou possa ser 
complementada por outro órgão, informar onde o cidadão deve buscá-la.

Caso seja necessário, para esclarecer o que realmente o cidadão 
quer saber ou para sanar dúvidas acerca do pedido recebido, entrar em 
contato com o cidadão por intermédio dos meios que tenha disponibilizado 
em seu pedido de informação.

Se o prazo estabelecido para o envio da resposta ao SIC/MD for exíguo, 
considerando a análise do pedido, a obtenção da informação, se houver, 
e a elaboração da resposta, contatar o SIC/MD para a prorrogação do 
prazo (ver modelo).

Quando não for autorizado acesso integral à informação solicitada, 
em razão de conteúdo parcialmente sigiloso ou de acesso restrito, será 
assegurado o acesso à parte não classificada como sigilosa ou restrita, 
por meio de certidão, extrato ou cópia com supressão ou ocultação de 
texto.

Não serão atendidos pedidos de acesso à informação que sejam:

II - genérico, ou seja, que não é específico, que não descreve de 
forma delimitada (quantidade, período temporal, localização, sujeito, 
recorte temático, formato, etc.) o objeto do pedido de acesso à infor-
mação, o que impossibilita a identificação e a compreensão do objeto 
da solicitação.

II - desproporcional, ou seja, quando atendimento ao pedido com-
promete significativamente a realização das atividades rotineiras da 
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instituição requerida. 

III - desarrazoados, ou seja, que não encontra amparo para a con-
cessão de acesso solicitado nos objetivos da LAI e tampouco nos seus 
dispositivos legais, nem nas garantias fundamentais previstas na 
Constituição. É um pedido que se caracteriza pela desconformidade 
com os interesses públicos do Estado em prol da sociedade, como a 
segurança pública, a celeridade e a economicidade da administração 
pública, ou

IV - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou 
consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou 
tratamento de dados que não sejam de competência do órgão. Neste 
caso, o órgão responsável pela elaboração da resposta deverá, caso 
tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a 
partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação 
ou tratamento de dados.

Cabe esclarecer que, em parecer da CGU, ficou decidido que pedido 
específico é aquele que cumpre, obrigatoriamente, o seguinte requisito: 

“O assunto do registro solicitado deve ser indicado de modo indi-
vidualizado e com suficiente particularidade quanto ao tempo, lugar e 
evento, de forma a permitir que o servidor do órgão ou entidade que 
tenha familiaridade com o assunto possa identificá-lo de maneira célere 
e precisa”.

De acordo com esse parecer, considera-se trabalho adicional aquele 
que não faz parte da rotina e competência da instituição pública. Entre-
tanto, ao prever a possibilidade de negativa por trabalhos adicionais (art. 
13, inciso III, do Decreto nº 7.724/12), o próprio Estado reconhece a sua 
limitação humana e material para atendimento a todo e qualquer pedido 
de acesso à informação, mas permite que o próprio interessado realize 
trabalhos adicionais de informações públicas, desde que não haja prejuízo 
para as informações pessoais de terceiros e sigilosas (art. 11, § 3º, da LAI).
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A resposta que negar o pedido de acesso à informação deverá 
conter:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autori-
dade que o apreciará. Para recurso de 1ª instância, será uma das 
autoridades especificadas no § 2º do art. 13 da Portaria Normativa 
nº 1.235/MD, de 11 de maio de 2012, e das respectivas Portarias 
que a alteraram; para recurso de 2ª instância, a autoridade será 
o Ministro de Estado da Defesa. A solução acerca desses recursos 
deverá ser proferida no prazo de cinco dias, a contar da data da 
apresentação do recurso pelo interessado.

III - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação 
da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade 
classificadora que o apreciará.

A negativa de acesso à informação, quando não devidamente 
fundamentada, sujeitará o responsável pela elaboração da resposta 
a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 da LAI.

O encaminhamento do pedido de informação, e correspon-
dentes despachos, será feito por Processo Administrativo, via SEI.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, com relação à exposição desta 2ª Edição 
da Cartilha do SIC/MD, o Ministério da Defesa corrobora a 
importância do documento como instrumento orientador que 
visa delinear a melhoria do processo de atendimento a pedido 
de acesso a informações, na certeza de que uma resposta bem 
elaborada é uma via de mão dupla: ganha o MD, como institui-
ção, e deixa satisfeito o cidadão, tendo o seu direito atendido, 
evitando possíveis recursos, e, consequentemente, duplicidade de 
trabalho.
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Processo de NUP nº: xxxxxxxxxx.
Origem: Serviço de Informações ao Cidadão – SIC/MD
Interessado(a): xxxxxxxxxx.
Assunto: LAI – Pedido de Informação. O(A) 

interessado(a) solicita... (descrição sucinta do 
pedido de informação)

Referência: Despacho nº xxx/ano – SIC/MD, de xx de xxxxx 
de xxxx. (Despacho que encaminha o processo 
ao órgão)

Relati vo ao pedido de informação constante do processo supra-
citado, e em conformidade com o estabelecido no Decreto nº 7.724, de 
16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), após buscas internas 
realizadas, foi elaborada a seguinte resposta.

INSERIR O TEXTO DA RESPOSTA...
Local e data.

ELABORADA POR:

NOME, CARGO E ASSINATURA 

APROVO:

NOME DA AUTORIDADE, CARGO E ASSINATURA

7.1. Resposta a pedido de informação

RESPOSTA A PEDIDO DE INFORMAÇÃO

7. MODELOS 

A seguir, o Ministério da Defesa apresenta sugestões de 
resposta para situações já previstas.

M
O

DE
LO

S
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Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 
20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC 
do Ministério da Defesa - MD informa que, para respondê-lo, de acordo 
com o previsto no art. 11, parágrafo 2º da Lei nº 12.527/11, necessita de 
prazo adicional. Por esta razão, informamos que o prazo de resposta será 
prorrogado em 10 dias adicionais, devido a/ao [inserir justificativa].

O SIC/MD agradece a compreensão e comunica que, caso a resposta seja 
disponibilizada antes do prazo estabelecido, ela será imediatamente enviada.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

7.2. Prorrogação de prazo (+ 10 dias)

Toda prorrogação de prazo deve ser justi fi cada.

DESPACHO
(Em ____/____/____)

1. Ciente.
2. Anexe-se aos autos do processo.
3. Encaminhe-se ao (órgão solicitante), via SEI, com cópias em arquivos “.doc” 
e “.pdf”.

NOME DA AUTORIDADE, CARGO E ASSINATURA
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Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 
20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC 
do Ministério da Defesa - MD esclarece que a informação solicitada não 
constitui área de competência da administração central do Ministério da 
Defesa, conforme dispõem o art. 27, inciso VII da Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003 e o Decreto nº 7.974, de 1º de abril de 2013. (ou não se 
encontra sob a guarda da administração central do Ministério da Defesa).

Desse modo, em conformidade com o art. 15, § 1º, inciso IV do Decreto 
nº 7.724, de 16 de maio de 2012, seu pedido foi reencaminhado ao [indicar 
o órgão ao qual foi encaminhada a demanda], que é o órgão detentor da 
informação.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

* Noti fi cação enviada ao desti natário

Reencaminho o pedido de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX por se tratar de 
assunto afeto a esse Comando (Ministério/Hospital/Escola/etc).

Respeitosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

7.3. Pedido repassado a outro órgão

Obs.: este procedimento só será adotado quando se obtiver a 
confirmação, por parte do outro órgão, de que ele é o detentor da 
informação.

* Noti fi cação enviada ao solicitante
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7.4. Informação solicitada não é do MD – desconhece o órgão responsável

Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
Ministério da Defesa - MD informa que o assunto em questão não é tratado 
por este Ministério, conforme dispõem o art. 27, inciso VII da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003 e o Decreto nº 7.974, de 1º de abril de 2014 (ou não se 
encontra sob a guarda do Ministério da Defesa).

Como não foi possível identi fi car o órgão responsável pelo atendimento 
de seu pedido de informação, encerro sua solicitação nesta data.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre 
essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo 
de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD
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7.5. Pedido genérico, desarrazoado, desproporcional

Não se pode olvidar o conceito de cada negativa, conforme segue:

Pedido genérico

 É aquele que não é específico, ou seja, não descreve de forma delimitada 
(quantidade, período temporal, localização, sujeito, recorte temático, forma-
to, etc.) o objeto do pedido de acesso à informação, o que impossibilita 
a identificação e a compreensão do objeto da solicitação. É um pedido 
que se caracteriza pelo seu aspecto generalizante, com ausência de 
dados importantes para a sua delimitação e atendimento.

Pedido desproporcional 

Primeiramente, deve-se ter em mente que o dispositivo do inciso II 
do artigo 13 do Decreto n° 7.724/12 diz respeito à proporcionalidade em 
sentido estrito, isto é, analisa-se a adequabilidade do pedido de modo 
que seu atendimento não comprometa significativamente a realização 
das atividades rotineiras da instituição requerida, acarretando prejuízo 
injustificado aos direitos de outros solicitantes.

Para a adequada caracterização da desproporcionalidade do pedido, 
é imprescindível que o órgão, ao responder o pedido inicial, indique ao 
cidadão de forma clara e concreta que o seu pedido inviabilizaria a roti-
na da unidade responsável pela produção da resposta. Assim, o órgão é 
responsável por evidenciar o nexo entre a dimensão do pedido e a sua 
inviabilidade operacional.

Pedido desarrazoado
 
É aquele que não encontra amparo para a concessão de acesso so-

licitado nos objetivos da LAI e tampouco nos seus dispositivos legais, 
nem nas garantias fundamentais previstas na Constituição. É um pedido 
que se caracteriza pela desconformidade com os interesses públicos do 
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Estado em prol da sociedade, como a segurança pública, a celeridade e 
a economicidade da administração pública.

Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 
20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC 
do Ministério da Defesa - MD informa que, para respondê-lo, é preciso que 
ele seja mais específi co. O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que 
regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
à Informação), determina, no art. 12, inciso III, que “O pedido de acesso 
à informação deverá conter especificação, de forma clara e precisa, da 
informação requerida” e, no art. 13, inciso I, que “não serão atendidos 
pedidos de acesso à informação genéricos”.

Deste modo, este SIC/MD encerra o seu pedido e solicita que ele seja 
refeito, de forma mais clara e precisa (NUP diferente), especifi cando os ti pos 
de documentos, ti pos de informações desejadas, datas mais precisas etc., 
das informações que V. Sa. deseja ter acesso.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre 
essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo 
de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD
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7.6. Informação classificada

São aquelas que cuja divulgação possa colocar em risco a segurança da 
sociedade (vida, segurança, saúde da população) ou do Estado (soberania 
nacional, relações internacionais, atividades de inteligência).

As informações classificadas como RESERVADA, SECRETA ou 
ULTRASSECRETA terão o acesso restrito de acordo com a classificação. 
No entanto, é possível que só se identifique a necessidade de classificar 
a informação a partir de um pedido realizado. 

Antes de realizar a classificação, é necessário verificar se ela é 
protegida por outros instrumentos: 

CHECK – LIST:

•  A informação é protegida por sigilo legal (art. 23 da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011)?

• A informação é pessoal (intimidade, vida privada, honra e 
imagem de pessoa física)?

• A informação refere-se à atividade empresarial de pessoas jurídicas 
cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros 
(art. 22 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011)?

• A informação é documento preparatório (art. 20 do Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012)?

• A informação tem acesso restrito (art. 45 do Decreto nº 7.845, de 
14 de novembro de 2012)?

Somente se a resposta for negativa em todas as questões do check 
list, ainda assim, a informação não puder ser divulgada, é que ela deve 
ser classificada ou restringida. Para tanto, é preciso que ela atenda aos 
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requisitos constantes no art. 23 da Lei nº 12.527/11:

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade 
ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja 
divulgação ou acesso irrestrito possa: 

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. 

E os artigos 26 e 27 do Decreto nº 7.724/12, a saber:

Art. 26.  A informação em poder dos órgãos e entidades, observado o 
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seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade 
ou do Estado, poderá ser classificada no grau ultrassecreto, secreto ou 
reservado. 

Art. 27.  Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá 
ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério 
menos restritivo possível, considerados: 

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do 
Estado; e 

II - o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o evento que 
defina seu termo final.

A classificação em grau de sigilo deverá observar o interesse público 
na informação e utilizar o critério menos restritivo possível. A informação 
deve ser avaliada e classificada caso a caso, e para se proceder à 
classificação, é necessário gerar um Termo de Classificação de Informação 
(TCI) para cada documento ou processo classificado, conforme previsto no 
Decreto nº 7.724/2012, artigo 31.

De acordo com a LAI, as informações podem ser classificadas nos 
graus reservado, secreto e ultrassecreto. O grau confidencial não está 
previsto na Lei de Acesso à Informação e, portanto, uma informação não 
pode assim ser classificada. A classificação deverá recair sobre informação 
de suporte com registro identificado por meio de Número Único de Processo 
(NUP), não sendo passível de classificação a informação por assunto.

O Termo de Classificação de Informação é informação pública, podendo 
a ele ser dado acesso ostensivo, à exceção do campo razões de classificação, 
que terá o mesmo grau de sigilo da informação classificada e deverá ser 
ocultado para fins de acesso ao TCI.

Cada órgão, entidade ou servidor público deverá avaliar, caso 
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Prezada(o) Cidadão,

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
Ministério da Defesa - MD informa que a sua solicitação está classifi cada nos 
termos do art. 23 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
à Informação) como [RESERVADA/SECRETA/ULTRASSECRETA – incisos X e Y], 
com sigilo preservado até [informar o prazo até o qual a informação está 
resguardada], a saber:

• Fundamento legal da classifi cação: [especifi car o fundamento]

• Autoridade classifi cadora: [especifi car autoridade]

• Código de Indexação de Documento que contém Informação 
Classificada - CIDIC: [especificar código].

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre 
essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo 
de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

a caso, se a resposta tem ou não informações classificadas e tem 
responsabilidade sobre a sua divulgação, podendo responder pela 
divulgação indevida da informação, conforme inciso IV do art. 32 da 
Lei nº 12.527/2011.



29

7.7. Informação inexistente

Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
Ministério da Defesa - MD informa que foram realizadas buscas internas [In-
teressante detalhar buscas realizadas – arquivos e datas] e a administração 
central deste Ministério não possui a informação solicitada.

Caso haja alguma dúvida sobre a resposta ora enviada, este SIC está a sua 
disposição por meio do e-mail sic@defesa.gov.br e do telefone (61) 3312-8597, 
evitando-se, assim, o recurso.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre 
essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo 
de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD
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7.8. Hipótese de sigilo legal - informações sigilosas com base em outras 
leis

São as informações protegidas por outras legislações, tais como os 
sigilos bancário, comercial, profi ssional, segredo de justi ça etc.

Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 
20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
Ministério da Defesa - MD esclarece que a informação solicitada não tem 
amparo na Lei de Acesso à Informação, de acordo com o art. 6º do Decreto 
nº 7.724/2012.

Portanto, a informação solicitada está protegida pelo (indicar expressa-
mente a norma que serviu de fundamento para a negati va)

 
(   ) art. 198 do Código Tributário Nacional (sigilo fi scal); 
(   ) art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001 (sigilo bancário); 
(   ) art. 155, §2º da Lei nº 6.404/1976 (sigilo comercial); 
(   ) art. 169 da Lei nº 11.101/2005 (sigilo empresarial); 
(   ) art. 1.190 e 1.191 do Código Civil (sigilo contábil); 
(   ) §3º do art. 7º da Lei nº 12.527/2011 (restrição discricionária de aces-

so a documento preparatório); 
(   ) art. 150 da Lei nº 8.112/1991 (sigilo do Procedimento Administrati vo 

Disciplinar em curso); 
(   ) art. 20 do Código de Processo Penal (sigilo do Inquérito Policial); 
(   ) art. 155 da Lei nº 5.869/1973 (segredo de justi ça no Processo Civil); 
(   ) §6º do art. 201 da Lei nº 3.689/1941 (segredo  de  justi ça  no  Processo  

Penal); 
(   ) inciso XI do art. 195 da Lei nº 9.279/1996; (segredo industrial); 
(   ) Lei nº 9.610/1998 (direito autoral); ou 
(   ) Lei nº 9.609/1998 (propriedade intelectual – soft ware) e não poderá 
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ser fornecida.

De acordo com o arti go 22 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
(Lei de Acesso à Informação), o disposto na Lei não exclui as demais hipóteses 
legais de sigilo e de segredo de justi ça nem as hipóteses de segredo industrial 
decorrentes da exploração direta de ati vidade econômica pelo Estado ou por 
pessoa fí sica ou enti dade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 
público.

Caso haja alguma dúvida sobre a resposta ora enviada, este SIC está a sua 
disposição por meio do e-mail sic@defesa.gov.br e do telefone (61) 3312-8597, 
evitando-se, assim, o recurso.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre 
essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo 
de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

Obs: as hipóteses de restrição de acesso à informação elencadas no 
modelo acima não são exaustivas.
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7.9. Informação pessoal

São aquelas relacionadas a uma determinada pessoa identificada 
ou identificável. Seu tratamento deve ser feito de forma transparente e 
com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e imagem, bem como 
à liberdade e às garantias individuais.

As informações pessoais devem ter seu acesso restrito por 100 (cem) 
anos (art. 31, §1º, inciso I da Lei nº 12.527/2011), independentemen-
te de classificação, e só podem ser acessadas pela própria pessoa; por 
agentes públicos legalmente autorizados; por terceiros autorizados 
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que as 
informações se referirem.

Devido à sensibilidade envolvida no tratamento das informações 
pessoais, o acesso a tais informações dependerá da comprovação da 
identidade do requerente e, no caso de terceiros, da comprovação legal 
do direito de acesso.

O Estado tem o dever de proteger as informações pessoais, con-
forme previsto no art. 6º da Lei nº 12.527/2011, não sendo admissível, 
por exemplo, a sua divulgação indevida. O § 2º do art. 31 da LAI prevê, 
ainda, a responsabilidade daquele que obtiver acesso às informações 
pessoais por seu uso inadequado.

Cada órgão, entidade ou servidor público deverá avaliar, caso a 
caso, se o pedido/resposta tem ou não informações pessoais e tem 
responsabilidade sobre a sua divulgação, podendo responder pela 
divulgação indevida da informação, conforme inciso IV do art. 32 da 
Lei nº 12.527/2011.

Como exemplo, lista-se um conjunto de informações que podem ser 
consideradas pessoais:
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a. Número de documento de identificação pessoal (RG, CPF, Título 
de Eleitor, Documento de Reservista, SIAPE etc);

b. Nome do requisitante (completo ou parcial), assim como de seu 
cônjuge ou familiares (pai, mãe, avós etc);

c. Estado civil;

d. Data de nascimento;

e. Endereço pessoal ou comercial do requisitante;

f. Endereço eletrônico pessoal (e-mail);

g. Número de telefone pessoal (fixo e móvel);

h. Informações financeiras e patrimoniais;

i. Informações referentes a alimentandos, dependentes ou pensões;

j. Informações médicas;

k. Origem racial ou étnica, orientação sexual, convicções religiosas, 
filosóficas ou morais, opiniões políticas, filiação sindical, partidária ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político.

Como outro parâmetro para auxiliar a decisão quanto a esta clas-
sificação, cita-se as Regras de Herédia, que definem dados pessoais 
como: aqueles concernentes a uma pessoa física ou moral, identificada 
ou identificável, capaz de revelar informação sobre sua personalidade, 
suas relações afetivas, sua origem étnica ou racial, ou que se refiram 
às características físicas, morais ou emocionais, à sua vida afetiva e 
familiar, domicílio físico e eletrônico, número nacional de identificação 
de pessoas, número telefônico, patrimônio, ideologia e opiniões políticas, 
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crenças ou convicções religiosas ou fi losófi cas, estados de saúde fí sicos ou 
mentais, preferências sexuais ou outras análogas que afetem sua inti midade 
ou sua autodeterminação informati va. 

Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 
20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
Ministério da Defesa - MD informa que o teor da sua solicitação tem caráter 
pessoal. Esse ti po de informação é de acesso limitado, conforme Capítulo VII - 
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, parti cularmente o art. 60 do Decreto nº 7.724, 
de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011.

Assim, as informações pessoais só serão entregues mediante comprovação 
de identi dade, de modo presencial, no Serviço de Informações ao Cidadão - SIC 
do Ministério da Defesa, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h 
às 18h, no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco “Q”, Sala 35, 
Térreo - Edifí cio-sede - CEP 70049-900 -Brasília- DF ou a qualquer outro órgão 
do governo federal que possa realizar a sua identi fi cação ou comprová-la.

OU

Desta forma, em conformidade com os arti gos 15 e 17 do Decreto nº 
7.724/2012, e ciente de que V. Sa. declarou residência no Estado [indicar 
o Estado ou cidade], este SIC indica os seguintes órgãos para obtenção das 
informações demandadas, que podem ser obti das pessoalmente, munido 
de documentação que comprove a sua identi fi cação, ou por procurador le-
galmente consti tuído, e fazer o requerimento da documentação de seu inte-
resse (assentamentos, folhas de alterações, entre outras):

[indicar em qual órgão se encontra a informação]

Caso haja alguma dúvida sobre a resposta ora enviada, este SIC está a sua 
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disposição por meio do e-mail sic@defesa.gov.br e do telefone (61) 3312-8597, 
evitando-se, assim, o recurso.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre essa 
resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo de 10 
dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD
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7.10. A informação solicitada não é um pedido da LAI

Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 
20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC 
do Ministério da Defesa - MD esclarece que a chamada Lei de Acesso à 
Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, desti na-se a reger 
os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios com o fi m de garanti r o acesso a informações, previsto no art. 
5º, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, e no art. 216, § 2º, da Consti tuição 
Federal de 1988.

Tem-se, pois, que o referido diploma normati vo visa assegurar o direito de 
todo cidadão ao acesso a informações de seu interesse parti cular ou de interesse 
coleti vo ou geral, bem como a registros administrati vos e a informações sobre 
atos de governo. 

Nesse contexto, verifi ca-se que a Lei em comento objeti va a disponibilização 
de documentos e “dados, processados ou não, que podem ser uti lizados para a 
produção e transmissão de conhecimento, conti dos em qualquer meio, suporte 
ou formato”, nos termos do art. 4º, incisos I e II.

Assim, o questi onamento sob análise não está abarcado pelos comandos 
da Lei nº 12.527/2011, como garanti a do direito à informação, transparência e 
parti cipação cidadã, porque não busca o acesso a informações sob guarda de 
órgãos e enti dades públicas.

Desse modo, apenas por cautela, informo que não se trata de simples negati va 
de fornecimento de informações, mas, sim, da própria imprestabilidade do veículo 
escolhido pelo solicitante para os fi ns pretendidos, considerando-se que a Lei de 
Acesso à Informação não prevê, dentre os procedimentos desti nados a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação, a resposta a consultas genéricas, sem 
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especifi cação, de forma clara e precisa, da informação requerida, posto que não se 
sabe, nem mesmo [Copiar na íntegra o pedido feito pelo cidadão].

Não obstante, apenas por apreço à cultura de transparência que se preten-
deu implementar, a parti r do mencionado diploma, cumpre-nos registrar que 
[enviar a informação, caso exista ou informar em qual órgão o cidadão deve 
procurar a informação] será possível obter respostas ao questi onamento em 
pauta.

Caso haja alguma dúvida sobre a resposta ora enviada, este SIC está a sua 
disposição por meio do e-mail sic@defesa.gov.br e do telefone (61) 3312-8597, 
evitando-se, assim, o recurso.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, eventual 
recurso sobre essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], 
no prazo de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD
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7.11. Informação de pessoa jurídica obti da em função da competência 
reguladora

Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
Ministério da Defesa - MD esclarece que o conteúdo solicitado da pessoa jurí-
dica [nome] não pode ser divulgado, pois está sob guarda deste Ministério [ou 
outro órgão] devido ao exercício de suas ati vidades de controle, regulação e 
supervisão. Sua divulgação pode representar vantagem competi ti va a outros 
agentes econômicos. A negati va de acesso decorre do disposto no Art. 5º, § 2 
do decreto 7.724 /12:

Art. 5º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração di-
reta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as demais enti dades controladas direta ou indiretamente pela 
União.

§ 1º A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de 
economia mista e demais enti dades controladas pela União que atuem em re-
gime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Consti tuição, estará 
submeti da às normas perti nentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fi m 
de assegurar sua competi ti vidade, governança corporati va e, quando houver, 
os interesses de acionistas minoritários.

§ 2º  Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relati vas à 
ati vidade empresarial de pessoas fí sicas ou jurídicas de direito privado obti das 
pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos 
ou enti dades no exercício de ati vidade de controle, regulação e supervisão da 
ati vidade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competi ti va 
a outros agentes econômicos.

Caso haja alguma dúvida sobre a resposta ora enviada, este SIC está a sua 
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disposição por meio do e-mail sic@defesa.gov.br e do telefone (61) 3312-8597, 
evitando-se, assim, o recurso.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre 
essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo 
de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD
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Prezada(o) Cidadã(o),

Ao cumprimentá-la(o), cordialmente, reporto-me ao pedido formulado 
por Vossa Senhoria de NUP 60502.XXXXXX/20XX-XX, de XX de XXXXXX de 20XX.

Em relação ao seu pedido, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
Ministério da Defesa - MD esclarece que o conteúdo solicitado é parte de do-
cumento preparatório e o acesso a essa informação somente será assegurado 
a parti r da edição do ato ou decisão, conforme previsto no art. 7º, § 3º, da Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e arti go 
20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que a regulamenta, ressal-
vados os documentos classifi cados como grau de sigilo como [RESERVADA/
SECRETA/ULTRASSECRETA].

Caso haja alguma dúvida sobre a resposta ora enviada, este SIC está a sua 
disposição por meio do e-mail sic@defesa.gov.br e do telefone (61) 3312-8597, 
evitando-se, assim, o recurso.

Nos termos do art. 21 do Decreto nº 7.724/12, eventual recurso sobre 
essa resposta deve ser dirigido ao [órgão recursal em 1ª Instância], no prazo 
de 10 dias, a contar da data desta decisão.

Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Defesa – SIC/MD

7.12. Documento preparatório
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7.13. Se a solicitação implicar custos, deve ser acrescentado à resposta 
o seguinte trecho:

Informo ainda que, conforme disposto no art. 18 do Decreto nº 7.724, 
de 16 de maio de 2012, o fornecimento de cópias/CD/DVD somente po-
derá ser realizado após o pagamento de uma Guia de Recolhimento a 
União – GRU, disponível no endereço https://www.defesa.gov.br/index.
php/guia-de-recolhimento-da-uniao-gru.html. Para o seu preenchimento, 
solicita-se seguir as instruções contidas no endereço acima mencionado. 
O valor a ser pago é de R$ XXX,XX referente a XXX cópias/CD/DVD.

O material será entregue em até 10 dias, contados da comprovação 
do pagamento ou do envio de declaração de pobreza firmada pelo reque-
rente, nos termos da Lei nº 7.115, 29 de agosto de 1983, que pode ser 
enviada ao e-mail sic@defesa.gov.br.
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7.14. Termo de compromisso de manutenção de sigilo

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL - SEORI
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO - DEORG

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC
Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q” – sala 155 – 1º andar.

70049-900 – Brasília – DF
Telefone: (61) 3312-8597 – Correio eletrônico: sic@defesa.gov.br

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

Eu, [Nome Completo], CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX], documento de identi dade 
nº [XXXXXXX-X SSP – IFP – CMAR – CEX - COMAER/ESTADO], nos termos do 
Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 e do Decreto nº 7.724, de 16 
de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, declaro que tenho pleno conhecimento de minha responsabilidade no 
que concerne ao sigilo a ser manti do sobre os documentos recebidos [Ofí cio 
nº – Memorando nº – Sindicância nº – Boleti m sigiloso nº, carta Reservada nº], 
bem como sobre todas as informações que, por força de minha função ou, 
eventualmente, venham a ser do meu conhecimento, comprometendo-me 
a guardar o sigilo necessário a que sou obrigado nos termos da legislação 
vigente.

Declaro ainda que arcarei com as responsabilidades civis e penais pela 
divulgação das informações conti das nos documentos públicos acessados.

Brasília-DF,       de                de XXXX.

NOME E ASSINATURA





Localização: 
Edifí cio-sede do Ministério da Defesa

Esplanada dos Ministérios - Bloco Q - 1º andar, sala 155

E-mail 
sic@defesa.gov.br 

Telefone 
(61) 3312-8597

Horário de atendimento: 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Esta Carti lha está em permanente processo de revisão e atualização. 
Envie seus comentários, críti cas e sugestões para

sic@defesa.gov.br.




