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DIREITO CONSTITUCIONAL 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem 

a tratamento desumano ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato;   

V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem;  

VI - é inviolável a liberdade de consciência 

e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;   

VII - é assegurada, nos termos da lei, a 

prestação de assistência religiosa nas entidades 

civis e militares de internação coletiva;   

VIII - ninguém será privado de direitos por 

motivo de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, salvo se as invocar para 

eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada 

em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;    

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial;   

XII - é inviolável o sigilo da correspondência 

e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 

por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 

a lei estabelecer para fins de investigação 

criminal ou instrução processual penal;   

 XIII - é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

   

XIV - é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional;    

XV - é livre a locomoção no território 

nacional em tempo de paz, podendo qualquer 

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, 

sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que 

não frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação 

para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na 

forma da lei, a de cooperativas independem de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal 

em seu funcionamento; 
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XIX - as associações só poderão ser 

compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 

atividades suspensas por decisão judicial, 

exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 

julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a 

associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando 

expressamente autorizadas, têm legitimidade 

para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

 XXIII - a propriedade atenderá a sua 

função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento 

para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, 

mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição; 

 XXV - no caso de iminente perigo público, 

a autoridade competente poderá usar de 

propriedade particular, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim 

definida em lei, desde que trabalhada pela 

família, não será objeto de penhora para 

pagamento de débitos decorrentes de sua 

atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 

meios de financiar o seu desenvolvimento; 

XXVII - aos autores pertence o direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução 

de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo 

tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da 

lei: 

a) a proteção às participações individuais 

em obras coletivas e à reprodução da imagem e 

voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas; 

b) o direito de fiscalização do 

aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou de que participarem aos criadores, 

aos intérpretes e às respectivas representações 

sindicais e associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de 

inventos industriais privilégio temporário para sua 

utilização, bem como proteção às criações 

industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 

de empresas e a outros signos distintivos, tendo 

em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País; 

XXX - é garantido o direito de herança; 

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros 

situados no País será regulada pela lei brasileira 

em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, 

sempre que não lhes seja mais favorável a lei 

pessoal do "de cujus"; 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da 

lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado; 

XXXIV - são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições 

públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse 

pessoal; 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 
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XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de 

exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, 

com a organização que lhe der a lei, 

assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida; 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal; 

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para 

beneficiar o réu; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; 

XLII - a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei; 

 XLIII - a lei considerará crimes 

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 

a prática da tortura , o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 

definidos como crimes hediondos, por eles 

respondendo os mandantes, os executores e os 

que, podendo evitá-los, se 

omitirem;   (Regulamento) 

XLIV - constitui crime inafiançável e 

imprescritível a ação de grupos armados, civis ou 

militares, contra a ordem constitucional e o 

Estado Democrático; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa 

do condenado, podendo a obrigação de reparar o 

dano e a decretação do perdimento de bens ser, 

nos termos da lei, estendidas aos sucessores e 

contra eles executadas, até o limite do valor do 

patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da 

pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

XLVIII - a pena será cumprida em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito 

à integridade física e moral; 

L - às presidiárias serão asseguradas 

condições para que possam permanecer com 

seus filhos durante o período de amamentação; 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, 

salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 

praticado antes da naturalização, ou de 

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

LII - não será concedida extradição de 

estrangeiro por crime político ou de opinião; 

LIII - ninguém será processado nem 

sentenciado senão pela autoridade competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm
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LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as 

provas obtidas por meios ilícitos; 

LVII - ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória; 

LVIII - o civilmente identificado não será 

submetido a identificação criminal, salvo nas 

hipóteses previstas em lei; (Regulamento). 

LIX - será admitida ação privada nos crimes 

de ação pública, se esta não for intentada no 

prazo legal; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade 

dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXI - ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em 

lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local 

onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente e à família do 

preso ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus 

direitos, entre os quais o de permanecer calado, 

sendo-lhe assegurada a assistência da família e 

de advogado; 

LXIV - o preso tem direito à identificação 

dos responsáveis por sua prisão ou por seu 

interrogatório policial; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente 

relaxada pela autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou 

nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança; 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, 

salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia 

e a do depositário infiel; 

LXVIII - conceder-se-á habeas 

corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso 

de poder; 

LXIX - conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo 

pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no 

Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe 

ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em 

defesa dos interesses de seus membros ou 

associados; 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção 

sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registros ou bancos de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12037.htm
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b) para a retificação de dados, quando não 

se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima 

para propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 

do ônus da sucumbência; 

LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado 

por erro judiciário, assim como o que ficar preso 

além do tempo fixado na sentença; 

LXXVI - são gratuitos para os 

reconhecidamente pobres, na forma da 

lei:   (Vide Lei nº 7.844, de 1989) 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas 

corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos 

necessários ao exercício da cidadania. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que 

a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas 

constitucionais. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004)  (Atos aprovados 

na forma deste parágrafo) 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de 

Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 

manifestado adesão. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

CAPÍTULO IV 

 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos. 

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os 
estrangeiros e, durante o período do serviço 
militar obrigatório, os conscritos. 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da 
lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7844.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V - a filiação partidária; Regulamento 

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-
Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, 
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os 
analfabetos. 

§ 5º O Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou 
substituído no curso dos mandatos poderão ser 
reeleitos para um único período subseqüente. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, 
de 1997) 

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o 
Presidente da República, os Governadores de 
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem 
renunciar aos respectivos mandatos até seis 
meses antes do pleito. 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do 
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do 
Presidente da República, de Governador de 
Estado ou Território, do Distrito Federal, de 
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro 
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as 
seguintes condições: 

 

I - se contar menos de dez anos de serviço, 
deverá afastar-se da atividade; 

II - se contar mais de dez anos de serviço, será 
agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
passará automaticamente, no ato da diplomação, 
para a inatividade. 

§ 9º  Lei complementar estabelecerá outros 
casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para exercício de 
mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico 
ou o abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta ou indireta. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 4, de 1994) 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 
contados da diplomação, instruída a ação com 
provas de abuso do poder econômico, corrupção 
ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato 
tramitará em segredo de justiça, respondendo o 
autor, na forma da lei, se temerária ou de 
manifesta má-fé. 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos 
políticos, cuja perda ou suspensão só se dará 
nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença 
transitada em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, 
enquanto durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta 
ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, 
VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 
37, § 4º. 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral 

entrará em vigor na data de sua publicação, não 

se aplicando à eleição que ocorra até um ano da 

data de sua vigência. 
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CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - o prazo de validade do concurso 

público será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto 

no edital de convocação, aquele aprovado em 

concurso público de provas ou de provas e títulos 

será convocado com prioridade sobre novos 

concursados para assumir cargo ou emprego, na 

carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e 

assessoramento;  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

VI - é garantido ao servidor público civil o 

direito à livre associação sindical; 

VII - o direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei 

específica; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos 

e empregos públicos para as pessoas portadoras 

de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão; 

IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional 

interesse público; 

X - a remuneração dos servidores públicos 

e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 

somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

específica, observada a iniciativa privativa em 

cada caso, assegurada revisão geral anual, 

sempre na mesma data e sem distinção de 

índices;   (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998)  (Regulamento) 

XI - a remuneração e o subsídio dos 

ocupantes de cargos, funções e empregos 

públicos da administração direta, autárquica e 

fundacional, dos membros de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, dos detentores de 

mandato eletivo e dos demais agentes políticos e 

os proventos, pensões ou outra espécie 

remuneratória, percebidos cumulativamente ou 

não, incluídas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, não poderão exceder o 

subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 

limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e 

nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 

mensal do Governador no âmbito do Poder 

Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e 

Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 

subsidio dos Desembargadores do Tribunal de 

Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 

centésimos por cento do subsídio mensal, em 

espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável 
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este limite aos membros do Ministério Público, 

aos Procuradores e aos Defensores 

Públicos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação 

de quaisquer espécies remuneratórias para o 

efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público;   (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos 

por servidor público não serão computados nem 

acumulados para fins de concessão de 

acréscimos ulteriores; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XV - o subsídio e os vencimentos dos 

ocupantes de cargos e empregos públicos são 

irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI 

e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 

153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada 

de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em 

qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

a) a de dois cargos de professor; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro 

técnico ou científico; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

c) a de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 34, de 2001) 

XVII - a proibição de acumular estende-se a 

empregos e funções e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público;   (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

XVIII - a administração fazendária e seus 

servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 

competência e jurisdição, precedência sobre os 

demais setores administrativos, na forma da lei; 

XIX – somente por lei específica poderá ser 

criada autarquia e autorizada a instituição de 

empresa pública, de sociedade de economia 

mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as áreas 

de sua atuação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

XX - depende de autorização legislativa, 

em cada caso, a criação de subsidiárias das 

entidades mencionadas no inciso anterior, assim 

como a participação de qualquer delas em 

empresa privada; 

XXI - ressalvados os casos especificados 

na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. (Regulamento) 

XXII - as administrações tributárias da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, atividades essenciais ao 

funcionamento do Estado, exercidas por 

servidores de carreiras específicas, terão 

recursos prioritários para a realização de suas 

atividades e atuarão de forma integrada, inclusive 

com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais, na forma da lei ou 

convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 42, de 19.12.2003) 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, 

obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo 
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ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos. 

§ 2º A não observância do disposto nos 

incisos II e III implicará a nulidade do ato e a 

punição da autoridade responsável, nos termos 

da lei. 

§ 3º A lei disciplinará as formas de 

participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando 

especialmente: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

I - as reclamações relativas à prestação 

dos serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao 

usuário e a avaliação periódica, externa e interna, 

da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

II - o acesso dos usuários a registros 

administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, X e 

XXXIII;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 

III - a disciplina da representação contra o 

exercício negligente ou abusivo de cargo, 

emprego ou função na administração 

pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 

§ 4º - Os atos de improbidade 

administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível. 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de 

prescrição para ilícitos praticados por qualquer 

agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 

ressarcimento. 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as 

restrições ao ocupante de cargo ou emprego da 

administração direta e indireta que possibilite o 

acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta poderá ser 

ampliada mediante contrato, a ser firmado entre 

seus administradores e o poder público, que 

tenha por objeto a fixação de metas de 

desempenho para o órgão ou entidade, cabendo 

à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de 

desempenho, direitos, obrigações e 

responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal." 

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às 

empresas públicas e às sociedades de economia 

mista, e suas subsidiárias, que receberem 

recursos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios para pagamento de 

despesas de pessoal ou de custeio em 

geral. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de 

proventos de aposentadoria decorrentes do art. 

40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de 

cargo, emprego ou função pública, ressalvados 

os cargos acumuláveis na forma desta 

Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 

comissão declarados em lei de livre nomeação e 

exoneração.  (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 11. Não serão computadas, para efeito 

dos limites remuneratórios de que trata o inciso 
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XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter 

indenizatório previstas em lei. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

 § 12. Para os fins do disposto no inciso XI 

do caput deste artigo, fica facultado aos Estados 

e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, 

mediante emenda às respectivas Constituições e 

Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 

mensal dos Desembargadores do respectivo 

Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e 

vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 

mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, não se aplicando o disposto neste 

parágrafo aos subsídios dos Deputados 

Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

Art. 38. Ao servidor público da 

administração direta, autárquica e fundacional, no 

exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

seguintes disposições: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - tratando-se de mandato eletivo federal, 

estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será 

afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador, 

havendo compatibilidade de horários, perceberá 

as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 

sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 

não havendo compatibilidade, será aplicada a 

norma do inciso anterior; 

IV - em qualquer caso que exija o 

afastamento para o exercício de mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado para todos os 

efeitos legais, exceto para promoção por 

merecimento; 

V - para efeito de benefício previdenciário, 

no caso de afastamento, os valores serão 

determinados como se no exercício estivesse. 

 

Seção III 

DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO 
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares, instituições 
organizadas com base na hierarquia e disciplina, 
são militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998) 

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, além do que 
vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, 
§ 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, 
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as 
matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 
governadores. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o 

que for fixado em lei específica do respectivo 

ente estatal. 

TÍTULO V 
Da Defesa do Estado e Das Instituições 

Democráticas 

CAPÍTULO III 

DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 144. A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como 

órgão permanente, organizado e mantido pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art4


 

13 
 

União e estruturado em carreira, destina-se 

a:" (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) 

I - apurar infrações penais contra a ordem 

política e social ou em detrimento de bens, 

serviços e interesses da União ou de suas 

entidades autárquicas e empresas públicas, 

assim como outras infrações cuja prática tenha 

repercussão interestadual ou internacional e exija 

repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 

descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e 

de outros órgãos públicos nas respectivas áreas 

de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, 

aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

IV - exercer, com exclusividade, as funções 

de polícia judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da 

lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias 

federais. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da 

lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 

federais. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por 

delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções 

de polícia judiciária e a apuração de infrações 

penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 

corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a execução 

de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de 

bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 

do Exército, subordinam-se, juntamente com as 

polícias civis, aos Governadores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o 

funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, de maneira a garantir a 

eficiência de suas atividades. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir 

guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei. 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais 

integrantes dos órgãos relacionados neste artigo 

será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 10. A segurança viária, exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do seu patrimônio nas vias 

públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

82, de 2014) 

I - compreende a educação, engenharia e 

fiscalização de trânsito, além de outras atividades 

previstas em lei, que assegurem ao cidadão o 

direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos 

ou entidades executivos e seus agentes de 

trânsito, estruturados em Carreira, na forma da 

lei.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, 

de 2014). 
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TÍTULO II 

Da Organização dos Poderes 

 

Do Poder Executivo 

SEÇÃO I 

Do Governador e Vice-Governador do 

Estado 

Artigo 37 - O Poder Executivo é exercido pelo 

Governador do Estado, eleito para um mandato 

de quatro anos, podendo ser reeleito para um 

único período subseqüente, na forma 

estabelecida na Constituição Federal. 

Artigo 38 - Substituirá o Governador, no caso de 

impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o 

Vice-Governador. 

Parágrafo único - O Vice-Governador, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas por 

lei complementar, auxiliará o Governador, sempre 

que por ele convocado para missões especiais. 

Artigo 39 - A eleição do Governador e do Vice-

Governador realizar-se-á no primeiro domingo de 

outubro, em primeiro turno, e no último domingo 

de outubro, em segundo turno, se houver, do ano 

anterior ao do término do mandato de seus 

antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de 

janeiro do ano subseqüente, observado, quanto 

ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição 

Federal. 

Artigo 40 - Em caso de impedimento do 

Governador e do Vice-Governador, ou vacância 

dos respectivos cargos, serão sucessivamente 

chamados ao exercício da Governança o 

Presidente da Assembléia Legislativa e o 

Presidente do Tribunal de Justiça. 

Artigo 41 - Vagando os cargos de Governador e 

Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias 

depois de aberta a última vaga. 

§ 1º - Ocorrendo a vacância no último ano do 

período governamental, aplica-se o disposto no 

artigo anterior. 

§ 2º - Em qualquer dos casos, os sucessores 

deverão completar o período de governo 

restante. 

Artigo 42 - Perderá o mandato o Governador que 

assumir outro cargo ou função na administração 

pública direta ou indireta, ressalvada a posse em 

virtude de concurso público e observado o 

disposto no art. 38, I, IV e V, da Constituição 

Federal. 

Artigo 43 - O Governador e o Vice-Governador 

tomarão posse perante a Assembléia Legislativa, 

prestando compromisso de cumprir e fazer 

cumprir a Constituição Federal e a do Estado e 

de observar as leis. 

Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data 

fixada para a posse, o Governador ou o Vice-

Governador, salvo motivo de força maior, não 

tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 

Artigo 44 - o Governador e o Vice-Governador 

não poderão, sem licença da Assembléia 

Legislativa, ausentar-se do Estado, por período 

superior a quinze dias, sob pena de perda do 

cargo. 

Parágrafo único - O pedido de licença, 

amplamente motivado, indicará, especialmente, 

as razões da viagem, o roteiro e a previsão de 

gastos. 

Artigo 45 - o Governador deverá residir na Capital 

do Estado. 

Artigo 46 - O Governador e o Vice-Governador 

deverão, no ato da posse e no término do 

mandato, fazer declaração pública de bens. 

SEÇÃO II 

Das Atribuições do Governador 

 

Artigo 47 - Compete privativamente ao 

Governador, além de outras atribuições previstas 

nesta Constituição: 

I - representar o Estado nas suas relações 

jurídicas, políticas e administrativas; 
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II - exercer, com o auxílio dos Secretários de 

Estado, a direção superior da administração 

estadual; 

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como, no prazo nelas estabelecido, não 

inferior a trinta nem superior a cento e oitenta 

dias, expedir decretos e regulamentos para sua 

fiel execução, ressalvados os casos em que, 

nesse prazo, houver interposição de ação direta 

de inconstitucionalidade contra a lei publicada;” 

(NR) 

 

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

V - prover os cargos públicos do Estado, com as 

restrições da Constituição Federal e desta 

Constituição, na forma pela qual a lei 

estabelecer; 

VI - nomear e exonerar livremente os Secretários 

de Estado; 

VII - nomear e exonerar os dirigentes de 

autarquias, observadas as condições 

estabelecidas nesta Constituição; 

VIII - decretar e fazer executar intervenção nos 

Municípios, na forma da Constituição Federal e 

desta Constituição; 

IX - prestar contas da administração do Estado à 

Assembléia Legislativa na forma desta 

Constituição; 

X - apresentar à Assembléia Legislativa, na sua 

sessão inaugural, mensagem sobre a situação do 

Estado, solicitando medidas de interesse do 

Governo; 

XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição; 

XII - fixar ou alterar, por decreto, os quadros, 

vencimentos e vantagens do pessoal das 

fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, 

nos termos da lei; 

XIII - indicar diretores de sociedade de economia 

mista e empresas públicas; 

XIV - praticar os demais atos de administração, 

nos limites da competência do Executivo; 

XV - subscrever ou adquirir ações, realizar ou 

aumentar capital, desde que haja recursos 

hábeis, de sociedade de economia mista ou de 

empresa pública, bem como dispor, a qualquer 

título, no todo ou em parte, de ações ou capital 

que tenha subscrito, adquirido, realizado ou 

aumentado, mediante autorização da Assembléia 

Legislativa; 

XVI - delegar, por decreto, a autoridade do 

Executivo, funções administrativas que não 

sejam de sua exclusiva competência; 

XVII - enviar à Assembléia Legislativa projetos de 

lei relativos ao plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e 

operações de crédito; 

XVIII - enviar à Assembléia Legislativa projeto de 

lei sobre o regime de concessão ou permissão de 

serviços públicos. 

XIX - dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da 

administração estadual, quando não implicar 

aumento de despesa, nem criação ou extinção de 

órgãos públicos; 

b) extinção de funções ou cargos públicos, 

quando vagos. 

Parágrafo único - A representação a que se 

refere o inciso I poderá ser delegada por lei, de 

iniciativa do Governador, a outra autoridade. 

 

SEÇÃO III 

Da Responsabilidade do Governador 

 

 

 

Artigo 48 - São crimes de responsabilidade do 

Governador ou dos seus Secretários, quando por 

eles praticados, os atos como tais definidos na lei 

federal especial, que atentem contra a 
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Constituição Federal ou a do Estado, 

especialmente contra:” (NR) 

 

 

I - a existência da União; 

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e dos 

poderes constitucionais das unidades da 

Federação; 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e 

sociais; 

IV - a segurança interna do País; 

V - a probidade na administração; 

VI - a lei orçamentária; 

VII - o cumprimento das leis e das decisões 

judiciais. 

Parágrafo único - A definição desses crimes, 

assim como o seu processo e julgamento, será 

estabelecida em lei especial. 

 Artigo 49 - Admitida a acusação contra o 

Governador, por dois terços da Assembléia 

Legislativa, será ele submetido a julgamento 

perante o Superior Tribunal de Justiça, nas 

infrações penais comuns, (**) ou, nos crimes de 

responsabilidade, perante Tribunal Especial. 

§ 1º - O Tribunal Especial a que se refere este 

artigo será constituído por sete Deputados e sete 

Desembargadores, sorteados pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, que também o presidirá. 

§ 2º - Compete, ainda privativamente, ao Tribunal 

Especial referido neste artigo processar e julgar o 

Vice-Governador nos crimes de 

responsabilidade, e os Secretários de Estado, 

nos crimes da mesma natureza conexos com 

aqueles, ou com os praticados pelo Governador, 

bem como o Procurador-Geral de Justiça e o 

Procurador-Geral do Estado. 

§ 3º - O Governador ficará suspenso de suas 

funções: 

1 - nas infrações penais comuns, recebida a 

denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal 

de Justiça; 

2 - nos crimes de responsabilidade, após 

instauração do processo pela Assembléia 

Legislativa. 

§ 4º - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta 

dias, o julgamento não estiver concluído, cessará 

o afastamento do Governador, sem prejuízo do 

prosseguimento do processo. 

§ 5º - Enquanto não sobrevier a sentença 

condenatória transitada em julgado, nas infrações 

penais comuns, o Governador não estará sujeito 

a prisão. 

§ 6º - O Governador, na vigência de seu 

mandato, não pode ser responsabilizado por atos 

estranhos ao exercício de suas funções. 

 Artigo 50 - Qualquer cidadão, partido político, 

associação ou entidade sindical poderá 

denunciar o Governador, o Vice-Governador e os 

Secretários de Estado, por crime de 

responsabilidade, perante a Assembléia 

Legislativa. 

 

SEÇÃO IV 

Dos Secretários de Estado 

 

Artigo 51 - Os Secretários de Estado serão 

escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e 

um anos e no exercício dos direitos políticos. 

 

 

 

Artigo 52-A - Caberá a cada Secretário de 

Estado, semestralmente, comparecer perante a 

Comissão Permanente da Assembléia Legislativa 

a que estejam afetas as atribuições de sua Pasta, 

para prestação de contas do andamento da 

gestão, bem como demonstrar e avaliar o 

desenvolvimento de ações, programas e metas 

da Secretaria correspondente. 
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§ 1º - Aplica-se o disposto no ‘caput’ deste artigo 

aos Diretores de Agências Reguladoras. 

§ 2º - Aplicam-se aos procedimentos previstos 

neste artigo, no que couber, aqueles já 

disciplinados em Regimento Interno do Poder 

Legislativo. 

§ 3º - O comparecimento do Secretário de 

Estado, com a finalidade de apresentar, 

quadrimestralmente, perante Comissão 

Permanente do Poder Legislativo, a 

demonstração e a avaliação do cumprimento das 

metas fiscais por parte do Poder Executivo 

suprirá a obrigatoriedade constante do ‘caput’ 

deste artigo.” (NR) 

 

§ 4º – No caso das Universidades Públicas 

Estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo, incumbe, 

respectivamente, aos próprios Reitores e 

ao Presidente, efetivar, anualmente e no que 

couber, o disposto no ‘caput’ deste artigo. 

 

 

 

Artigo 53 - Os Secretários farão declaração 

pública de bens, no ato da posse e no término do 

exercício do cargo, e terão os mesmos 

impedimentos estabelecidos nesta Constituição 

para os Deputados, enquanto permanecerem em 

suas funções. 

 

SEÇÃO V 

Do Tribunal de Justiça Militar e dos Conselhos de 

Justiça Militar 

 

Artigo 79 - A – A Justiça Militar do Estado será 

constituída, em primeiro grau, pelos juízes de 

Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em 

segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. 

Artigo 79 - B – Compete à Justiça Militar estadual 

processar e julgar os militares do Estado, nos 

crimes militares definidos em lei e as ações 

judiciais contra atos disciplinares militares, 

ressalvada a competência do júri quando a vítima 

for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do 

posto e da patente dos oficiais e da graduação 

das praças.  

(**) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

21, de 14 de fevereiro de 2006 Legislação do 

Estado 

Artigo 80 - O Tribunal de Justiça Militar do 

Estado, com jurisdição em todo o território 

estadual e com sede na Capital, compor-se-á de 

sete juízes, divididos em duas câmaras, 

nomeados em conformidade com as normas da 

Seção I deste Capítulo, exceto o disposto no art. 

60, e respeitado o art. 94 da Constituição 

Federal, sendo quatro militares Coronéis da ativa 

da Polícia Militar do Estado e três civis. 

 

Artigo 81 - Compete ao Tribunal de Justiça Militar 

processar e julgar: 

 

I - originariamente, o Chefe da Casa Militar, o 

Comandante-Geral da Polícia Militar, nos crimes 

militares definidos em lei, os mandados de 

segurança e os "habeas-corpus", nos processos 

cujos recursos forem de sua competência ou 

quando o coator ou coagido estiverem 

diretamente sujeitos a sua jurisdição e às 

revisões criminais de seus julgados e das 

Auditorias Militares; 

 

II - em grau de recurso, os policiais militares, no 

crimes militares definidos em lei. 

 

II – em grau de recurso, os policiais militares, nos 

crimes militares definidos em lei, observado o 

disposto no artigo 79 – B. 

 

(**) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

21, de 14 de fevereiro de 2006 Legislação do 

Estado 

 

§ 1º - Compete ainda ao Tribunal exercer a 

correição geral sobre as atividades de Polícia 

Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda 

do posto e da patente dos Oficiais e da 

graduação das praças. 

 

§ 2º - Aos Conselhos de Justiça Militar, 

permanente ou especial, com a competência que 

a lei determinar, caberá processar e julgar os 

policiais militares nos crimes militares definidos 

em lei. 

 

§ 3º - Os serviços de correição permanente sobre 

as atividades de Polícia Judiciária Militar e do 

Presídio Militar serão realizados pelo juiz auditor 

designado pelo Tribunal. 
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§ 2º - Compete aos juízes de Direito do juízo 

militar processar e julgar, singularmente, os 

crimes militares cometidos contra civis e as ações 

judiciais contra atos disciplinares militares, 

cabendo ao Conselho de Justiça, sob a 

presidência do juiz de Direito, processar e julgar 

os demais crimes militares. 

 

§ 3º - Os serviços de correição permanente sobre 

as atividades de Polícia Judiciária Militar e do 

Presídio Militar serão realizados pelo juiz de 

Direito do juízo militar designado pelo Tribunal. 

 

(**) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

21, de 14 de fevereiro de 2006 Legislação do 

Estado 

 

Artigo 82 - Os juízes do Tribunal de Justiça Militar 

e os juízes auditores gozam dos mesmos direitos, 

vantagens e vencimentos, sujeitando-se às 

mesmas proibições dos juízes dos Tribunais de 

Alçada e dos juízes de Direito, respectivamente. 

 

Parágrafo único - Os juízes auditores exercem a 

jurisdição de primeiro grau na Justiça Militar do 

Estado e serão promovidos ao Tribunal de 

Justiça Militar nas vagas de juízes civis, 

observado o disposto nos arts. 93, III e 94 da 

Constituição Federal. 

 

Artigo 82 - Os juízes do Tribunal de Justiça Militar 

e os juízes de Direito do juízo militar gozam dos 

mesmos direitos, vantagens e subsídios e 

sujeitam-se às mesmas proibições dos 

Desembargadores do Tribunal de Justiça e dos 

juízes de Direito, respectivamente. 

 

Parágrafo único – Os juízes de Direito do juízo 

militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça 

Militar nas vagas de juízes civis, observado o 

disposto nos artigos 93, III e 94 da Constituição 

Federal. 

 

(**) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

21, de 14 de fevereiro de 2006 Legislação do 

Estado 

Da Organização do Estado: 

 

CAPÍTULO I 

Da Administração Pública 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 111 – A administração pública direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

do Estado, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, 

interesse público e eficiência. 

 

Artigo 111-A – É vedada a nomeação de pessoas 

que se enquadram nas condições de 

inelegibilidade nos termos da legislação federal 

para os cargos de Secretário de Estado, 

Secretário-Adjunto, Procurador Geral de Justiça, 

Procurador Geral do Estado, Defensor Público 

Geral, Superintendentes e Diretores de órgãos da 

administração pública indireta, fundacional, de 

agências reguladoras e autarquias, Delegado 

Geral de Polícia, Reitores das universidades 

públicas estaduais e ainda para todos os cargos 

de livre provimento dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário do Estado. 

 

Artigo 112 - As leis e atos administrativos 

externos deverão ser publicados no órgão oficial 

do Estado, para que produzam os seus efeitos 

regulares. A publicação dos atos não normativos 

poderá ser resumida. 

Artigo 113 - A lei deverá fixar prazos para a 

prática dos atos administrativos e estabelecer 

recursos adequados a sua revisão, indicando 

seus efeitos e forma de processamento. 

Artigo 114 - A administração é obrigada a 

fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de 

seus direitos e esclarecimentos de situações de 

seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez 

dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões 

ou pareceres, sob pena de responsabilidade da 

autoridade ou servidor que negar ou retardar a 

sua expedição. No mesmo prazo deverá atender 

às requisições judiciais, se outro não for fixado 

pela autoridade judiciária. 

Artigo 115 - Para a organização da administração 

pública direta e indireta, inclusive as fundações 
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instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes 

do Estado, é obrigatório o cumprimento das 

seguintes normas: 

I – os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preenchem os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia, em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, 

ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissões, declarado em lei, de livre nomeação 

e exoneração; 

III - o prazo de validade do concurso público será 

de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. A nomeação do candidato aprovado 

obedecerá à ordem de classificação; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no 

edital de convocação, o aprovado em concurso 

público de provas ou de provas e títulos será 

convocado com prioridade sobre novos 

concursados para assumir cargo ou emprego, na 

carreira; 

V – as funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical, obedecido o disposto no 

art. 8º da Constituição Federal; 

VII - o servidor e empregado público gozarão de 

estabilidade no cargo ou emprego desde o 

registro de sua candidatura para o exercício de 

cargo de representação sindical ou no caso 

previsto no inciso XXIII deste artigo, até um ano 

após o término do mandato, se eleito, salvo se 

cometer falta grave definida em lei; 

VIII – o direito de greve será exercido nos termos 

e nos limites definidos em lei específica; 

IX - a lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para os portadores de 

deficiências, garantindo as adaptações 

necessárias para a sua participação nos 

concursos públicos e definirá os critérios de sua 

admissão; 

X - a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse 

público; 

XVIII - é vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, exceto quando houver 

compatibilidade de horários: 

a) de dois cargos de professor; 

b) de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas; 

XXIV - é obrigatória a declaração pública de 

bens, antes da posse e depois do desligamento, 

de todo o dirigente de empresa pública, 

sociedade de economia mista, autarquia e 

fundação instituída ou mantida pelo Poder 

Público; 

XXV - Os órgãos da Administração direta e 

indireta ficam obrigados a constituir Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - e, 

quando assim o exigirem suas atividades, 

Comissão de Controle Ambiental, visando à 

proteção da vida, do meio ambiente e das 

condições de trabalho dos seus servidores, na 

forma da lei; 

XXVI - ao servidor público que tiver sua 

capacidade de trabalho reduzida em decorrência 

de acidente de trabalho ou doença do trabalho 

será garantida a transferência para locais ou 

atividades compatíveis com sua situação;XXVII -

 é vedada a estipulação de limite de idade para 

ingresso por concurso público na administração 

direta, empresa pública, sociedade de economia 

mista, autarquia e fundações instituídas ou 
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mantidas pelo Poder Público, respeitando-se 

apenas o limite constitucional para aposentadoria 

compulsória. 

CAPÍTULO II 

Dos Servidores Públicos do Estado 

SEÇÃO I 

Dos Servidores Públicos Civis 

 

Artigo 124 - Os servidores da administração 

pública direta, das autarquias e das fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público terão 

regime jurídico único e planos de carreira. 

§ 1º - A lei assegurará aos servidores da 

administração direta isonomia de vencimentos 

para cargos de atribuições iguais ou 

assemelhados do mesmo Poder, ou entre 

servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter 

individual e as relativas à natureza ou ao local de 

trabalho. 

§ 2º - No caso do parágrafo anterior, não haverá 

alteração nos vencimentos dos demais cargos da 

carreira a que pertence aquele cujos vencimentos 

foram alterados por força da isonomia. 

§ 3º - Aplica-se aos servidores a que se refere ao 

"caput" deste artigo e disposto no art. 7º, IV, VI, 

VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXII, XXIII e XXX da Constituição Federal. 

§ 4º - Lei estadual poderá estabelecer a relação 

entre a maior e a menor remuneração dos 

servidores públicos, obedecido, em qualquer 

caso, o disposto no artigo 37, XI, da Constituição 

Federal e no artigo 115, XII, desta Constituição. 

Artigo 125 - O exercício do mandato eletivo por 

servidor público far-se-á com observância do art. 

38 da Constituição Federal. 

§ 1º - Fica assegurado ao servidor público, eleito 

para ocupar cargo em sindicato de categoria, o 

direito de afastar-se de suas funções, durante o 

tempo em que durar o mandato, recebendo seus 

vencimentos e vantagens, nos termos da lei. 

§ 2º - O tempo de mandato eletivo será 

computado para fins de aposentadoria especial. 

Artigo 126 – Aos servidores titulares de cargos 

efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência 

de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos 

servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de 

previdência de que trata este artigo serão 

aposentados: 

1 - por invalidez permanente, sendo os proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição, exceto 

se decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável, na forma da lei; 

2 - compulsoriamente, aos setenta anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição; 

3 - voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de dez anos de efetivo exercício no 

serviço público e cinco anos no cargo efetivo em 

que se dará a aposentadoria, observadas as 

seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de 

contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco 

anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 

sessenta anos de idade, se mulher, com 

proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição. 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as 

pensões, por ocasião de sua concessão, não 

poderão exceder a remuneração do respectivo 

servidor, no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a 

concessão da pensão. 

§ 3º - Para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria, por ocasião da sua concessão, 
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serão consideradas as remunerações utilizadas 

como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência de que tratam este artigo 

e o artigo 201 da Constituição Federal, na forma 

da lei. 

§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria 

aos abrangidos pelo regime de que trata este 

artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis 

complementares, os casos de servidores: 

1 - portadores de deficiência; 

2 - que exerçam atividades de risco; 

3 - cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou 

a integridade física. 

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de 

contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 

relação ao disposto no § 1º, 3, "a", para o 

professor que comprove exclusivamente tempo 

de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e 

médio. 

§ 6º - Declarado inconstitucional, em controle 

concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 

§ 6º-A - Ressalvadas as aposentadorias 

decorrentes dos cargos acumuláveis na forma 

desta Constituição, é vedada a percepção de 

mais de uma aposentadoria à conta do regime de 

previdência previsto neste artigo. 

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício 

de pensão por morte, que será igual: 

1 - ao valor da totalidade dos proventos do 

servidor falecido, até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral 

de previdência social de que trata o artigo 201 da 

Constituição Federal, acrescido de setenta por 

cento da parcela excedente a este limite, caso 

aposentado à data do óbito; ou 

2 - ao valor da totalidade da remuneração do 

servidor no cargo efetivo em que se deu o 

falecimento, até o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o artigo 201 da 

Constituição Federal, acrescido de setenta por 

cento da parcela excedente a este limite, caso 

em atividade na data do óbito. 

§ 8º - Declarado inconstitucional, em controle 

concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 

§ 8º-A - É assegurado o reajustamento dos 

benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios 

estabelecidos em lei. 

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual 

ou municipal será contado para efeito de 

aposentadoria e o tempo de serviço 

correspondente para efeito de disponibilidade. 

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer 

forma de contagem de tempo de contribuição 

fictício. 

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no artigo 115, XII, 

desta Constituição e do artigo 37, XI, da 

Constituição Federal à soma total dos proventos 

de inatividade, inclusive quando decorrentes da 

acumulação de cargos ou empregos públicos, 

bem como de outras atividades sujeitas a 

contribuição para o regime geral de previdência 

social, e ao montante resultante da adição de 

proventos de inatividade com remuneração de 

cargo acumulável na forma desta Constituição, 

cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de 

cargo efetivo observará, no que couber, os 

requisitos e critérios fixados para o regime geral 

de previdência social. 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de 

cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração bem como de outro 

cargo temporário ou de emprego público, aplica-

se o regime geral de previdência social. 
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§ 14 - O Estado, desde que institua regime de 

previdência complementar para os seus 

respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 

poderá fixar, para o valor das aposentadorias e 

pensões a serem concedidas pelo regime de que 

trata este artigo, o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o artigo 201 da 

Constituição Federal. 

§ 15 - O regime de previdência complementar de 

que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa 

do respectivo Poder Executivo, observado o 

disposto no artigo 202 e seus parágrafos, da 

Constituição Federal, no que couber, por 

intermédio de entidades fechadas de previdência 

complementar, de natureza pública, que 

oferecerão aos respectivos participantes planos 

de benefícios somente na modalidade de 

contribuição definida. 

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa 

opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser 

aplicado ao servidor que tiver ingressado no 

serviço público até a data da publicação do ato 

de instituição do correspondente regime de 

previdência complementar. 

§ 17 - Todos os valores de remuneração 

considerados para o cálculo do benefício previsto 

no § 3° serão devidamente atualizados, na forma 

da lei. 

§ 18 - Incidirá contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões concedidas pelo 

regime de que trata este artigo que superem o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social de que trata o 

artigo 201 da Constituição Federal, com 

percentual igual ao estabelecido para os 

servidores titulares de cargos efetivos. 

§ 19 - O servidor de que trata este artigo que 

tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, 3, 

“a”, e que opte por permanecer em atividade fará 

jus a um abono de permanência equivalente ao 

valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria 

compulsória contidas no § 1º, 2. 

§ 20 - Fica vedada a existência de mais de um 

regime próprio de previdência social para os 

servidores titulares de cargos efetivos, e de mais 

de uma unidade gestora do respectivo regime em 

cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 

142, § 3º, X, da Constituição Federal. 

§ 21 - A contribuição prevista no § 18 deste artigo 

incidirá apenas sobre as parcelas de proventos 

de aposentadoria e de pensão que superem o 

dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social 

de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, 

quando o beneficiário, na forma da lei, for 

portador de doença incapacitante. 

§ 22 - O servidor, após noventa dias decorridos 

da apresentação do pedido de aposentadoria 

voluntária, instruído com prova de ter cumprido 

os requisitos necessários à obtenção do direito, 

poderá cessar o exercício da função pública, 

independentemente de qualquer formalidade. 

Artigo 127 - Aplica-se aos servidores públicos 

estaduais, para efeito de estabilidade, o disposto 

no art. 41 da Constituição Federal. 

Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza 

só poderão ser instituídas por lei e quando 

atendam efetivamente ao interesse público e às 

exigências do serviço. 

Artigo 129 - Ao servidor público estadual é 

assegurado o percebimento do adicional por 

tempo de serviço, concedido no mínimo por 

qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como 

a sexta-parte dos vencimentos integrais, 

concedida aos vinte anos de efetivo exercício, 

que se incorporarão aos vencimentos para todos 

os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, 

desta Constituição. 

Artigo 130 - Ao servidor será assegurado o direito 

de remoção para igual cargo ou função, no lugar 

de residência do cônjuge, se este também for 

servidor e houver vaga, nos termos da lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-

se também ao servidor cônjuge de titular de 

mandato eletivo estadual ou municipal. 
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Artigo 131 - O Estado responsabilizará os seus 

servidores por alcance e outros danos causados 

à Administração, ou por pagamentos efetuados 

em desacordo com as normas legais, sujeitando-

os ao seqüestro e perdimento dos bens, nos 

termos da lei. 

Artigo 132 – Os servidores titulares de cargos 

efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e 

fundações, desde que tenham completado cinco 

anos de efetivo exercício, terão computado, para 

efeito de aposentadoria, nos termos da lei, o 

tempo de contribuição ao regime geral de 

previdência social decorrente de atividade de 

natureza privada, rural ou urbana, hipótese em 

que os diversos sistemas de previdência social 

se compensarão financeiramente, segundo os 

critérios estabelecidos em lei. 

Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos 

de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha 

a exercer cargo ou função que lhe proporcione 

remuneração superior à do cargo de que seja 

titular, ou função para a qual foi admitido, 

incorporará um décimo dessa diferença, por ano, 

até o limite de dez. (NR) 

- Este artigo teve sua redação alterada pelo 

Recurso Extraordinário nº 219934, provido pelo 

Supremo Tribunal Fedeal, declarou a 

inconstitucionalidade de expressão:a qualquer 

título". 

Artigo 134 - O servidor, durante o exercício do 

mandato de vereador, será inamovível. 

Artigo 135 – Ao servidor público titular de cargo 

efetivo do Estado será contado, como efetivo 

exercício, para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade, o tempo de contribuição 

decorrente de serviço prestado em cartório não 

oficializado, mediante certidão expedida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. 

Artigo 136 - O servidor público civil demitido por 

ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na 

ação referente ao ato que deu causa à demissão, 

será reintegrado ao serviço público, com todos os 

direitos adquiridos. 

Artigo 137 - A lei assegurará à servidora gestante 

mudança de função, nos casos em que for 

recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos 

ou salários e demais vantagens do cargo ou 

função-atividade. 

SEÇÃO II 

Dos Servidores Públicos Militares 

 

Artigo 138 - São servidores públicos militares 

estaduais os integrantes da Polícia Militar do 

Estado. 

§ 1º - Aplica-se, no que couber, aos servidores a 

que se refere este artigo, o disposto no art. 42 da 

Constituição Federal. 

§ 2º - Naquilo que não colidir com a legislação 

específica, aplica-se aos servidores mencionados 

neste artigo o disposto na seção anterior. 

§ 3º - O servidor público militar demitido por ato 

administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação 

referente ao ato que deu causa à demissão, será 

reintegrado à Corporação com todos os direitos 

restabelecidos. 

§ 4º - O oficial da Polícia Militar só perderá o 

posto e a patente se for julgado indigno do 

Oficialato ou com ele incompatível, por decisão 

do Tribunal de Justiça Militar do Estado. 

§ 5º - O oficial condenado na Justiça comum ou 

militar à pena privativa de liberdade superior a 

dois anos, por sentença transitada em julgado, 

será submetido ao julgamento previsto no 

parágrafo anterior. 

§ 6º - O direito do servidor militar de ser 

transferido para a reserva ou ser reformado será 

assegurado, ainda que respondendo a inquérito 

ou processo em qualquer jurisdição, nos casos 

previstos em lei específica. 

CAPÍTULO III 

Da Segurança Pública 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
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Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

§ 1º - O Estado manterá a Segurança Pública por 

meio de sua polícia, subordinada ao Governador 

do Estado. 

§ 2º - A polícia do Estado será integrada pela 

Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros. 

§ 3º - A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de 

Bombeiros, é força auxiliar, reserva do Exército. 

SEÇÃO III 

Da Polícia Militar 

Artigo 141 - À Polícia Militar, órgão permanente, 

incumbem, além das atribuições definidas em lei, 

a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. 

§ 1º - O Comandante Geral da Polícia Militar será 

nomeado pelo Governador do Estado dentre 

oficiais da ativa, ocupantes do último posto do 

Quadro de Oficiais Policiais Militares, conforme 

dispuser a lei, devendo fazer declaração pública 

de bens no ato da posse e de sua exoneração. 

§ 2º - Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a 

organização, o funcionamento, direitos, deveres, 

vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar 

e de seus integrantes, servidores militares 

estaduais, respeitadas as leis federais 

concernentes. 

§ 3º - A criação e manutenção da Casa Militar e 

Assessorias Militares somente poderão ser 

efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. 

§ 4º - O Chefe da Casa Militar será escolhido 

pelo Governador do Estado entre oficiais da 

ativa, ocupantes do último posto do Quadro de 

Oficiais Policiais Militares. 

Artigo 142 - Ao Corpo de Bombeiros, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a execução 

de atividades de defesa civil, tendo seu quadro 

próprio e funcionamento definidos na legislação 

prevista no § 2º do artigo anterior. 

 

LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Esta Lei 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 inciso XXXIII 

do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º 

do art. 216 da Constituição Federal.  

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime 

desta Lei:  

I - os órgãos públicos integrantes da 

administração direta dos Poderes Executivo, 

Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e 

Judiciário e do Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  

Art. 2o  Aplicam-se as disposições desta 

Lei, no que couber, às entidades privadas sem 

fins lucrativos que recebam, para realização de 

ações de interesse público, recursos públicos 

diretamente do orçamento ou mediante 

subvenções sociais, contrato de gestão, termo de 

parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres.  

Parágrafo único.  A publicidade a que estão 

submetidas as entidades citadas no caput refere-

se à parcela dos recursos públicos recebidos e à 

sua destinação, sem prejuízo das prestações de 

contas a que estejam legalmente obrigadas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
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Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta 

Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem 

ser executados em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública e 

com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como 

preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura 

de transparência na administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da 

administração pública.  

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

se:  

I - informação: dados, processados ou não, 

que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em 

qualquer meio, suporte ou formato;  

II - documento: unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato;  

III - informação sigilosa: aquela submetida 

temporariamente à restrição de acesso público 

em razão de sua imprescindibilidade para a 

segurança da sociedade e do Estado;  

IV - informação pessoal: aquela relacionada 

à pessoa natural identificada ou identificável;  

V - tratamento da informação: conjunto de 

ações referentes à produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transporte, transmissão, distribuição, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação, destinação ou controle da informação;  

VI - disponibilidade: qualidade da 

informação que pode ser conhecida e utilizada 

por indivíduos, equipamentos ou sistemas 

autorizados;  

VII - autenticidade: qualidade da informação 

que tenha sido produzida, expedida, recebida ou 

modificada por determinado indivíduo, 

equipamento ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação 

não modificada, inclusive quanto à origem, 

trânsito e destino;  

IX - primariedade: qualidade da informação 

coletada na fonte, com o máximo de 

detalhamento possível, sem modificações.  

Art. 5o  É dever do Estado garantir o direito 

de acesso à informação, que será franqueada, 

mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 

forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão.  

CAPÍTULO II 

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA 

DIVULGAÇÃO  

Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do 

poder público, observadas as normas e 

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar 

a:  

I - gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação;  

II - proteção da informação, garantindo-se 

sua disponibilidade, autenticidade e integridade; 

e  

III - proteção da informação sigilosa e da 

informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e 

eventual restrição de acesso.  

Art. 7o  O acesso à informação de que trata 

esta Lei compreende, entre outros, os direitos de 

obter:  
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I - orientação sobre os procedimentos para 

a consecução de acesso, bem como sobre o 

local onde poderá ser encontrada ou obtida a 

informação almejada;  

II - informação contida em registros ou 

documentos, produzidos ou acumulados por seus 

órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 

arquivos públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por 

pessoa física ou entidade privada decorrente de 

qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 

mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica 

e atualizada;  

V - informação sobre atividades exercidas 

pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à 

sua política, organização e serviços;  

VI - informação pertinente à administração 

do patrimônio público, utilização de recursos 

públicos, licitação, contratos administrativos; e  

VII - informação relativa:  

a) à implementação, acompanhamento e 

resultados dos programas, projetos e ações dos 

órgãos e entidades públicas, bem como metas e 

indicadores propostos;  

b) ao resultado de inspeções, auditorias, 

prestações e tomadas de contas realizadas pelos 

órgãos de controle interno e externo, incluindo 

prestações de contas relativas a exercícios 

anteriores.  

§ 1o  O acesso à informação previsto 

no caput não compreende as informações 

referentes a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado.  

§ 2o  Quando não for autorizado acesso 

integral à informação por ser ela parcialmente 

sigilosa, é assegurado o acesso à parte não 

sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia 

com ocultação da parte sob sigilo.  

§ 3o  O direito de acesso aos documentos 

ou às informações neles contidas utilizados como 

fundamento da tomada de decisão e do ato 

administrativo será assegurado com a edição do 

ato decisório respectivo.  

§ 4o  A negativa de acesso às informações 

objeto de pedido formulado aos órgãos e 

entidades referidas no art. 1o, quando não 

fundamentada, sujeitará o responsável a medidas 

disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.  

§ 5o  Informado do extravio da informação 

solicitada, poderá o interessado requerer à 

autoridade competente a imediata abertura de 

sindicância para apurar o desaparecimento da 

respectiva documentação.  

§ 6o  Verificada a hipótese prevista no § 

5o deste artigo, o responsável pela guarda da 

informação extraviada deverá, no prazo de 10 

(dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas 

que comprovem sua alegação.  

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades 

públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil 

acesso, no âmbito de suas competências, de 

informações de interesse coletivo ou geral por 

eles produzidas ou custodiadas.  

§ 1o  Na divulgação das informações a que 

se refere o caput, deverão constar, no mínimo:  

I - registro das competências e estrutura 

organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento 

ao público;  

II - registros de quaisquer repasses ou 

transferências de recursos financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a 

procedimentos licitatórios, inclusive os 
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respectivos editais e resultados, bem como a 

todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento 

de programas, ações, projetos e obras de órgãos 

e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes 

da sociedade.  

§ 2o  Para cumprimento do disposto 

no caput, os órgãos e entidades públicas deverão 

utilizar todos os meios e instrumentos legítimos 

de que dispuserem, sendo obrigatória a 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet).  

§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, 

na forma de regulamento, atender, entre outros, 

aos seguintes requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de 

conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão;  

II - possibilitar a gravação de relatórios em 

diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 

não proprietários, tais como planilhas e texto, de 

modo a facilitar a análise das informações;  

III - possibilitar o acesso automatizado por 

sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina;  

IV - divulgar em detalhes os formatos 

utilizados para estruturação da informação;  

V - garantir a autenticidade e a integridade 

das informações disponíveis para acesso;  

VI - manter atualizadas as informações 

disponíveis para acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam 

ao interessado comunicar-se, por via eletrônica 

ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora 

do sítio; e  

VIII - adotar as medidas necessárias para 

garantir a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 

da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e 

do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto 

Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.  

§ 4o  Os Municípios com população de até 

10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da 

divulgação obrigatória na internet a que se refere 

o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, 

em tempo real, de informações relativas à 

execução orçamentária e financeira, nos critérios 

e prazos previstos no art. 73-B da Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal).  

Art. 9o  O acesso a informações públicas 

será assegurado mediante:  

I - criação de serviço de informações ao 

cidadão, nos órgãos e entidades do poder 

público, em local com condições apropriadas 

para:  

a) atender e orientar o público quanto ao 

acesso a informações;  

b) informar sobre a tramitação de 

documentos nas suas respectivas unidades;  

c) protocolizar documentos e requerimentos 

de acesso a informações; e  

II - realização de audiências ou consultas 

públicas, incentivo à participação popular ou a 

outras formas de divulgação.  

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO  

Seção I 

Do Pedido de Acesso  

Art. 10.  Qualquer interessado poderá 

apresentar pedido de acesso a informações aos 
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órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, 

por qualquer meio legítimo, devendo o pedido 

conter a identificação do requerente e a 

especificação da informação requerida.  

§ 1o  Para o acesso a informações de 

interesse público, a identificação do requerente 

não pode conter exigências que inviabilizem a 

solicitação.  

§ 2o  Os órgãos e entidades do poder 

público devem viabilizar alternativa de 

encaminhamento de pedidos de acesso por meio 

de seus sítios oficiais na internet.  

§ 3o  São vedadas quaisquer exigências 

relativas aos motivos determinantes da 

solicitação de informações de interesse público.  

Art. 11.  O órgão ou entidade pública 

deverá autorizar ou conceder o acesso imediato 

à informação disponível.  

§ 1o  Não sendo possível conceder o 

acesso imediato, na forma disposta no caput, o 

órgão ou entidade que receber o pedido deverá, 

em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se 

realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter 

a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da 

recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a 

informação, indicar, se for do seu conhecimento, 

o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, 

remeter o requerimento a esse órgão ou 

entidade, cientificando o interessado da remessa 

de seu pedido de informação.  

§ 2o  O prazo referido no § 1o poderá ser 

prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante 

justificativa expressa, da qual será cientificado o 

requerente.  

§ 3o  Sem prejuízo da segurança e da 

proteção das informações e do cumprimento da 

legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá 

oferecer meios para que o próprio requerente 

possa pesquisar a informação de que necessitar.  

§ 4o  Quando não for autorizado o acesso 

por se tratar de informação total ou parcialmente 

sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre 

a possibilidade de recurso, prazos e condições 

para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe 

indicada a autoridade competente para sua 

apreciação.  

§ 5o  A informação armazenada em formato 

digital será fornecida nesse formato, caso haja 

anuência do requerente.  

§ 6o  Caso a informação solicitada esteja 

disponível ao público em formato impresso, 

eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso 

universal, serão informados ao requerente, por 

escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá 

consultar, obter ou reproduzir a referida 

informação, procedimento esse que desonerará o 

órgão ou entidade pública da obrigação de seu 

fornecimento direto, salvo se o requerente 

declarar não dispor de meios para realizar por si 

mesmo tais procedimentos.  

Art. 12.  O serviço de busca e fornecimento 

da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de 

reprodução de documentos pelo órgão ou 

entidade pública consultada, situação em que 

poderá ser cobrado exclusivamente o valor 

necessário ao ressarcimento do custo dos 

serviços e dos materiais utilizados.  

Parágrafo único.  Estará isento de ressarcir 

os custos previstos no caput todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita fazê-lo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família, 

declarada nos termos da Lei no7.115, de 29 de 

agosto de 1983.  

Art. 13.  Quando se tratar de acesso à 

informação contida em documento cuja 

manipulação possa prejudicar sua integridade, 

deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 

certificação de que esta confere com o original.  

Parágrafo único.  Na impossibilidade de 

obtenção de cópias, o interessado poderá 
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solicitar que, a suas expensas e sob supervisão 

de servidor público, a reprodução seja feita por 

outro meio que não ponha em risco a 

conservação do documento original.  

Art. 14.  É direito do requerente obter o 

inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por 

certidão ou cópia.  

Seção II 

Dos Recursos  

Art. 15.  No caso de indeferimento de 

acesso a informações ou às razões da negativa 

do acesso, poderá o interessado interpor recurso 

contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da sua ciência.  

Parágrafo único.  O recurso será dirigido à 

autoridade hierarquicamente superior à que 

exarou a decisão impugnada, que deverá se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.  

Art. 16.  Negado o acesso a informação 

pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo 

Federal, o requerente poderá recorrer à 

Controladoria-Geral da União, que deliberará no 

prazo de 5 (cinco) dias se:  

I - o acesso à informação não classificada 

como sigilosa for negado;  

II - a decisão de negativa de acesso à 

informação total ou parcialmente classificada 

como sigilosa não indicar a autoridade 

classificadora ou a hierarquicamente superior a 

quem possa ser dirigido pedido de acesso ou 

desclassificação;  

III - os procedimentos de classificação de 

informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não 

tiverem sido observados; e  

IV - estiverem sendo descumpridos prazos 

ou outros procedimentos previstos nesta Lei.  

§ 1o  O recurso previsto neste artigo 

somente poderá ser dirigido à Controladoria-

Geral da União depois de submetido à 

apreciação de pelo menos uma autoridade 

hierarquicamente superior àquela que exarou a 

decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 

(cinco) dias.  

§ 2o  Verificada a procedência das razões 

do recurso, a Controladoria-Geral da União 

determinará ao órgão ou entidade que adote as 

providências necessárias para dar cumprimento 

ao disposto nesta Lei.  

§ 3o  Negado o acesso à informação pela 

Controladoria-Geral da União, poderá ser 

interposto recurso à Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações, a que se refere o 

art. 35.  

Art. 17.  No caso de indeferimento de 

pedido de desclassificação de informação 

protocolado em órgão da administração pública 

federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro 

de Estado da área, sem prejuízo das 

competências da Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações, previstas no art. 35, e do 

disposto no art. 16.  

§ 1o  O recurso previsto neste artigo 

somente poderá ser dirigido às autoridades 

mencionadas depois de submetido à apreciação 

de pelo menos uma autoridade hierarquicamente 

superior à autoridade que exarou a decisão 

impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao 

respectivo Comando.  

§ 2o  Indeferido o recurso previsto 

no caput que tenha como objeto a 

desclassificação de informação secreta ou 

ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista 

de Reavaliação de Informações prevista no art. 

35.  

Art. 18.  Os procedimentos de revisão de 

decisões denegatórias proferidas no recurso 

previsto no art. 15 e de revisão de classificação 

de documentos sigilosos serão objeto de 

regulamentação própria dos Poderes Legislativo 

e Judiciário e do Ministério Público, em seus 

respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, 

em qualquer caso, o direito de ser informado 

sobre o andamento de seu pedido.  
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§ 2o  Os órgãos do Poder Judiciário e do 

Ministério Público informarão ao Conselho 

Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do 

Ministério Público, respectivamente, as decisões 

que, em grau de recurso, negarem acesso a 

informações de interesse público.  

Art. 20.  Aplica-se subsidiariamente, no que 

couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

ao procedimento de que trata este Capítulo.  

CAPÍTULO IV 

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO  

Seção I 

Disposições Gerais  

Art. 21.  Não poderá ser negado acesso à 

informação necessária à tutela judicial ou 

administrativa de direitos fundamentais.  

Parágrafo único.  As informações ou 

documentos que versem sobre condutas que 

impliquem violação dos direitos humanos 

praticada por agentes públicos ou a mando de 

autoridades públicas não poderão ser objeto de 

restrição de acesso.  

Art. 22.  O disposto nesta Lei não exclui as 

demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de 

justiça nem as hipóteses de segredo industrial 

decorrentes da exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 

entidade privada que tenha qualquer vínculo com 

o poder público.  

Seção II 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau 

e Prazos de Sigilo  

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis 

à segurança da sociedade ou do Estado e, 

portanto, passíveis de classificação as 

informações cuja divulgação ou acesso irrestrito 

possam:  

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.  

Art. 24.  A informação em poder dos órgãos 

e entidades públicas, observado o seu teor e em 

razão de sua imprescindibilidade à segurança da 

sociedade ou do Estado, poderá ser classificada 

como ultrassecreta, secreta ou reservada.  

§ 1o  Os prazos máximos de restrição de 

acesso à informação, conforme a classificação 

prevista no caput, vigoram a partir da data de sua 

produção e são os seguintes:  

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  

II - secreta: 15 (quinze) anos; e  

III - reservada: 5 (cinco) anos.  
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§ 2o  As informações que puderem colocar 

em risco a segurança do Presidente e Vice-

Presidente da República e respectivos cônjuges 

e filhos(as) serão classificadas como reservadas 

e ficarão sob sigilo até o término do mandato em 

exercício ou do último mandato, em caso de 

reeleição.  

§ 3o  Alternativamente aos prazos previstos 

no § 1o, poderá ser estabelecida como termo final 

de restrição de acesso a ocorrência de 

determinado evento, desde que este ocorra antes 

do transcurso do prazo máximo de classificação.  

§ 4o  Transcorrido o prazo de classificação 

ou consumado o evento que defina o seu termo 

final, a informação tornar-se-á, automaticamente, 

de acesso público.  

§ 5o  Para a classificação da informação em 

determinado 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 restrição de acesso 

ou o evento que defina seu termo final.  

Seção III 

Da Proteção e do Controle de Informações 

Sigilosas  

Art. 25.  É dever do Estado controlar o 

acesso e a divulgação de informações sigilosas 

produzidas por seus órgãos e entidades, 

assegurando a sua proteção. (Regulamento) 

§ 1o  O acesso, a divulgação e o tratamento 

de informação classificada como sigilosa ficarão 

restritos a pessoas que tenham necessidade de 

conhecê-la e que sejam devidamente 

credenciadas na forma do regulamento, sem 

prejuízo das atribuições dos agentes públicos 

autorizados por lei.  

§ 2o  O acesso à informação classificada 

como sigilosa cria a obrigação para aquele que a 

obteve de resguardar o sigilo.  

§ 3o  Regulamento disporá sobre 

procedimentos e medidas a serem adotados para 

o tratamento de informação sigilosa, de modo a 

protegê-la contra perda, alteração indevida, 

acesso, transmissão e divulgação não 

autorizados.  

Art. 26.  As autoridades públicas adotarão 

as providências necessárias para que o pessoal 

a elas subordinado hierarquicamente conheça as 

normas e observe as medidas e procedimentos 

de segurança para tratamento de informações 

sigilosas.  

Parágrafo único.  A pessoa física ou 

entidade privada que, em razão de qualquer 

vínculo com o poder público, executar atividades 

de tratamento de informações sigilosas adotará 

as providências necessárias para que seus 

empregados, prepostos ou representantes 

observem as medidas e procedimentos de 

segurança das informações resultantes da 

aplicação desta Lei.  

Seção IV 

Dos Procedimentos de Classificação, 

Reclassificação e Desclassificação  

Art. 27.  A classificação do sigilo de 

informações no âmbito da administração pública 

federal é de competência:  (Regulamento) 

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes 

autoridades:  

a) Presidente da República;  

b) Vice-Presidente da República;  

c) Ministros de Estado e autoridades com 

as mesmas prerrogativas;  

d) Comandantes da Marinha, do Exército e 

da Aeronáutica; e  
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e) Chefes de Missões Diplomáticas e 

Consulares permanentes no exterior;  

II - no grau de secreto, das autoridades 

referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, 

fundações ou empresas públicas e sociedades 

de economia mista; e  

III - no grau de reservado, das autoridades 

referidas nos incisos I e II e das que exerçam 

funções de direção, comando ou chefia, nível 

DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores, ou de hierarquia 

equivalente, de acordo com regulamentação 

específica de cada órgão ou entidade, observado 

o disposto nesta Lei.  

§ 1o  A competência prevista nos incisos I e 

II, no que se refere à classificação como 

ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela 

autoridade responsável a agente público, 

inclusive em missão no exterior, vedada a 

subdelegação.  

§ 2o  A classificação de informação no grau 

de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas 

nas alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser 

ratificada pelos respectivos Ministros de Estado, 

no prazo previsto em regulamento.  

§ 3o  A autoridade ou outro agente público 

que classificar informação como ultrassecreta 

deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 

28 à Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, a que se refere o art. 35, no prazo 

previsto em regulamento.  

Art. 28.  A classificação de informação em 

qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada 

em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes 

elementos:  

I - assunto sobre o qual versa a 

informação;  

II - fundamento da classificação, 

observados os critérios estabelecidos no art. 24;  

III - indicação do prazo de sigilo, contado 

em anos, meses ou dias, ou do evento que defina 

o seu termo final, conforme limites previstos no 

art. 24; e  

IV - identificação da autoridade que a 

classificou.  

Parágrafo único.  A decisão referida 

no caput será mantida no mesmo grau de sigilo 

da informação classificada.  

Art. 29.  A classificação das informações 

será reavaliada pela autoridade classificadora ou 

por autoridade hierarquicamente superior, 

mediante provocação ou de ofício, nos termos e 

prazos previstos em regulamento, com vistas à 

sua desclassificação ou à redução do prazo de 

sigilo, observado o disposto no art. 

24.  (Regulamento) 

§ 1o  O regulamento a que se refere 

o caput deverá considerar as peculiaridades das 

informações produzidas no exterior por 

autoridades ou agentes públicos.  

§ 2o  Na reavaliação a que se refere 

o caput, deverão ser examinadas a permanência 

dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos 

decorrentes do acesso ou da divulgação da 

informação.  

§ 3o  Na hipótese de redução do prazo de 

sigilo da informação, o novo prazo de restrição 

manterá como termo inicial a data da sua 

produção.  

Art. 30.  A autoridade máxima de cada 

órgão ou entidade publicará, anualmente, em 

sítio à disposição na internet e destinado à 

veiculação de dados e informações 

administrativas, nos termos de regulamento:  

I - rol das informações que tenham sido 

desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;  

II - rol de documentos classificados em 

cada grau de sigilo, com identificação para 

referência futura;  

III - relatório estatístico contendo a 

quantidade de pedidos de informação recebidos, 
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atendidos e indeferidos, bem como informações 

genéricas sobre os solicitantes.  

§ 1o  Os órgãos e entidades deverão 

manter exemplar da publicação prevista 

no caput para consulta pública em suas sedes.  

§ 2o  Os órgãos e entidades manterão 

extrato com a lista de informações classificadas, 

acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos 

fundamentos da classificação.  

Seção V 

Das Informações Pessoais  

Art. 31.  O tratamento das informações 

pessoais deve ser feito de forma transparente e 

com respeito à intimidade, vida privada, honra e 

imagem das pessoas, bem como às liberdades e 

garantias individuais.  

§ 1o  As informações pessoais, a que se 

refere este artigo, relativas à intimidade, vida 

privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, 

independentemente de classificação de sigilo e 

pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar 

da sua data de produção, a agentes públicos 

legalmente autorizados e à pessoa a que elas se 

referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação 

ou acesso por terceiros diante de previsão legal 

ou consentimento expresso da pessoa a que elas 

se referirem.  

§ 2o  Aquele que obtiver acesso às 

informações de que trata este artigo será 

responsabilizado por seu uso indevido.  

§ 3o  O consentimento referido no inciso II 

do § 1o não será exigido quando as informações 

forem necessárias:  

I - à prevenção e diagnóstico médico, 

quando a pessoa estiver física ou legalmente 

incapaz, e para utilização única e exclusivamente 

para o tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas 

científicas de evidente interesse público ou geral, 

previstos em lei, sendo vedada a identificação da 

pessoa a que as informações se referirem;  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  

IV - à defesa de direitos humanos; ou  

V - à proteção do interesse público e geral 

preponderante.  

§ 4o  A restrição de acesso à informação 

relativa à vida privada, honra e imagem de 

pessoa não poderá ser invocada com o intuito de 

prejudicar processo de apuração de 

irregularidades em que o titular das informações 

estiver envolvido, bem como em ações voltadas 

para a recuperação de fatos históricos de maior 

relevância.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre os 

procedimentos para tratamento de informação 

pessoal.  

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES  

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que 

ensejam responsabilidade do agente público ou 

militar:  

I - recusar-se a fornecer informação 

requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-

la intencionalmente de forma incorreta, 

incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como 

subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou 

ocultar, total ou parcialmente, informação que se 

encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso 

ou conhecimento em razão do exercício das 

atribuições de cargo, emprego ou função 

pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das 

solicitações de acesso à informação;  
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IV - divulgar ou permitir a divulgação ou 

acessar ou permitir acesso indevido à informação 

sigilosa ou informação pessoal;  

V - impor sigilo à informação para obter 

proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 

ocultação de ato ilegal cometido por si ou por 

outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade 

superior competente informação sigilosa para 

beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de 

terceiros; e  

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, 

documentos concernentes a possíveis violações 

de direitos humanos por parte de agentes do 

Estado.  

§ 1o  Atendido o princípio do contraditório, 

da ampla defesa e do devido processo legal, as 

condutas descritas no caput serão consideradas:  

I - para fins dos regulamentos disciplinares 

das Forças Armadas, transgressões militares 

médias ou graves, segundo os critérios neles 

estabelecidos, desde que não tipificadas em lei 

como crime ou contravenção penal; ou  

II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 

11 de dezembro de 1990, e suas alterações, 

infrações administrativas, que deverão ser 

apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo 

os critérios nela estabelecidos.  

§ 2o  Pelas condutas descritas no caput, 

poderá o militar ou agente público responder, 

também, por improbidade administrativa, 

conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de 

abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Art. 33.  A pessoa física ou entidade 

privada que detiver informações em virtude de 

vínculo de qualquer natureza com o poder 

público e deixar de observar o disposto nesta Lei 

estará sujeita às seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa;  

III - rescisão do vínculo com o poder 

público;  

IV - suspensão temporária de participar em 

licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo não superior a 2 

(dois) anos; e  

V - declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a administração pública, até 

que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

§ 1o  As sanções previstas nos incisos I, III 

e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, assegurado o direito de defesa do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias.  

§ 2o  A reabilitação referida no inciso V será 

autorizada somente quando o interessado 

efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade 

dos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.  

§ 3o  A aplicação da sanção prevista no 

inciso V é de competência exclusiva da 

autoridade máxima do órgão ou entidade pública, 

facultada a defesa do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista.  

Art. 34.  Os órgãos e entidades públicas 

respondem diretamente pelos danos causados 

em decorrência da divulgação não autorizada ou 

utilização indevida de informações sigilosas ou 

informações pessoais, cabendo a apuração de 

responsabilidade funcional nos casos de dolo ou 

culpa, assegurado o respectivo direito de 

regresso.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo 

aplica-se à pessoa física ou entidade privada 

que, em virtude de vínculo de qualquer natureza 

com órgãos ou entidades, tenha acesso a 

informação sigilosa ou pessoal e a submeta a 

tratamento indevido.  

CAPÍTULO VI 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

§ 1o  É instituída a Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações, que decidirá, no 

âmbito da administração pública federal, sobre o 

tratamento e a classificação de informações 

sigilosas e terá competência para:  

I - requisitar da autoridade que classificar 

informação como ultrassecreta e secreta 

esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral 

da informação;  

II - rever a classificação de informações 

ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante 

provocação de pessoa interessada, observado o 

disposto no art. 7o e demais dispositivos desta 

Lei; e  

III - prorrogar o prazo de sigilo de 

informação classificada como ultrassecreta, 

sempre por prazo determinado, enquanto o seu 

acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça 

externa à soberania nacional ou à integridade do 

território nacional ou grave risco às relações 

internacionais do País, observado o prazo 

previsto no § 1o do art. 24.  

§ 2o  O prazo referido no inciso III é limitado 

a uma única renovação.  

§ 3o  A revisão de ofício a que se refere o 

inciso II do § 1o deverá ocorrer, no máximo, a 

cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista 

no art. 39, quando se tratar de documentos 

ultrassecretos ou secretos.  

§ 4o  A não deliberação sobre a revisão 

pela Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações nos prazos previstos no § 

3o implicará a desclassificação automática das 

informações.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre a 

composição, organização e funcionamento da 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações, 

observado o mandato de 2 (dois) anos para seus 

integrantes e demais disposições desta 

Lei.  (Regulamento) 

Art. 36.  O tratamento de informação 

sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos 

internacionais atenderá às normas e 

recomendações constantes desses 

instrumentos.  

Art. 37.  É instituído, no âmbito do Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da 

República, o Núcleo de Segurança e 

Credenciamento (NSC), que tem por 

objetivos:  (Regulamento) 

I - promover e propor a regulamentação do 

credenciamento de segurança de pessoas 

físicas, empresas, órgãos e entidades para 

tratamento de informações sigilosas; e  

II - garantir a segurança de informações 

sigilosas, inclusive aquelas provenientes de 

países ou organizações internacionais com os 

quais a República Federativa do Brasil tenha 

firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer 

outro ato internacional, sem prejuízo das 

atribuições do Ministério das Relações Exteriores 

e dos demais órgãos competentes.  

Parágrafo único.  Regulamento disporá 

sobre a composição, organização e 

funcionamento do NSC.  

Art. 38.  Aplica-se, no que couber, a Lei 

no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em 

relação à informação de pessoa, física ou 

jurídica, constante de registro ou banco de dados 

de entidades governamentais ou de caráter 

público.  

Art. 39.  Os órgãos e entidades públicas 

deverão proceder à reavaliação das informações 

classificadas como ultrassecretas e secretas no 

prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo 

inicial de vigência desta Lei.  

§ 1o  A restrição de acesso a informações, 

em razão da reavaliação prevista no caput, 

deverá observar os prazos e condições previstos 

nesta Lei.  

§ 2o  No âmbito da administração pública 

federal, a reavaliação prevista no caput poderá 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9507.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9507.htm
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ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão 

Mista de Reavaliação de Informações, 

observados os termos desta Lei. 

§ 3o  Enquanto não transcorrido o prazo de 

reavaliação previsto no caput, será mantida a 

classificação da informação nos termos da 

legislação precedente.  

§ 4o  As informações classificadas como 

secretas e ultrassecretas não reavaliadas no 

prazo previsto no caput serão consideradas, 

automaticamente, de acesso público.  

Art. 40.  No prazo de 60 (sessenta) dias, a 

contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo 

de cada órgão ou entidade da administração 

pública federal direta e indireta designará 

autoridade que lhe seja diretamente subordinada 

para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, 

exercer as seguintes atribuições:  

I - assegurar o cumprimento das normas 

relativas ao acesso a informação, de forma 

eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;  

II - monitorar a implementação do disposto 

nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre 

o seu cumprimento;  

III - recomendar as medidas indispensáveis 

à implementação e ao aperfeiçoamento das 

normas e procedimentos necessários ao correto 

cumprimento do disposto nesta Lei; e  

IV - orientar as respectivas unidades no que 

se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e 

seus regulamentos.  

Art. 41.  O Poder Executivo Federal 

designará órgão da administração pública federal 

responsável:  

I - pela promoção de campanha de 

abrangência nacional de fomento à cultura da 

transparência na administração pública e 

conscientização do direito fundamental de acesso 

à informação;  

II - pelo treinamento de agentes públicos no 

que se refere ao desenvolvimento de práticas 

relacionadas à transparência na administração 

pública;  

III - pelo monitoramento da aplicação da lei 

no âmbito da administração pública federal, 

concentrando e consolidando a publicação de 

informações estatísticas relacionadas no art. 30;  

IV - pelo encaminhamento ao Congresso 

Nacional de relatório anual com informações 

atinentes à implementação desta Lei.  

Art. 42.  O Poder Executivo regulamentará 

o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a contar da data de sua publicação.  

Art. 43.  O inciso VI do art. 116 da Lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 116.  

................................................................... 

...............................................................................

.............  

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência 

em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita 

de envolvimento desta, ao conhecimento de outra 

autoridade competente para apuração; 

...............................................................................

..” (NR)  

Art. 44.  O Capítulo IV do Título IV da Lei 

no 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do 

seguinte art. 126-A:  

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser 

responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade 

superior ou, quando houver suspeita de 

envolvimento desta, a outra autoridade 

competente para apuração de informação 

concernente à prática de crimes ou improbidade 

de que tenha conhecimento, ainda que em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art116vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art126a
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decorrência do exercício de cargo, emprego ou 

função pública.”  

Art. 45.  Cabe aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, em legislação própria, 

obedecidas as normas gerais estabelecidas 

nesta Lei, definir regras específicas, 

especialmente quanto ao disposto no art. 9o e na 

Seção II do Capítulo III.  

Art. 46.  Revogam-se:  

I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e  

II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991.  

Art. 47.  Esta Lei entra em vigor 180 (cento 

e oitenta) dias após a data de sua publicação.   

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da 

Independência e 123o da República.   

DILMA ROUSSEFF 

Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012 

 

Regulamenta a Lei federal n° 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regula o acesso a 

informações, e dá providências correlatas 

 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições legais, 

Considerando que é dever do Poder Público 

promover a gestão dos documentos públicos 

para assegurar o acesso às informações neles 

contidas, de acordo com o § 2º do artigo 216 da 

Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei 

federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 

Considerando que cabe ao Estado definir, em 

legislação própria, regras específicas para o 

cumprimento das determinações previstas na Lei 

federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

que regula o acesso a informações; 

Considerando as disposições das Leis estaduais 

nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, que 

regula o processo administrativo e nº 10.294, de 

20 de abril de 1999, que dispõe sobre proteção e 

defesa do usuário de serviços públicos, e dos 

Decretos estaduais nº 22.789, de 19 de outubro 

de 1984, que institui o Sistema de Arquivos do 

Estado de São Paulo - SAESP, nº 44.074, de 1º 

de julho de 1999, que regulamenta a composição 

e estabelece a competência das Ouvidorias, nº 

54.276, de 27 de abril de 2009 , que reorganiza 

a Unidade do Arquivo Público do Estado, da 

Casa Civil, nº 55.479, de 25 de fevereiro de 

2010 , que institui na Casa Civil o Comitê 

Gestor do Sistema Informatizado Unificado de 

Gestão Arquivística de Documentos e 

Informações - SPdoc, alterado pelo de nº 56.260, 

de 6 de outubro de 2010 , nº 55.559, de 12 de 

março de 2010 , que institui o Portal do 

Governo Aberto SP e nº 57.500, de 8 de 

novembro de 2011 , que reorganiza a 

Corregedoria Geral da Administração e institui o 

Sistema Estadual de Controladoria; e 

Considerando, finalmente, a proposta 

apresentada pelo Grupo Técnico instituído pela 

Resolução CC-3, de 9 de janeiro de 2012, junto 

ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública, 

Decreta: 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 1º - Este decreto define procedimentos a 

serem observados pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, e pelas 

entidades privadas sem fins lucrativos que 

recebam recursos públicos estaduais para a 

realização de atividades de interesse público, à 

vista das normas gerais estabelecidas na Lei 

federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Artigo 2º - O direito fundamental de acesso a 

documentos, dados e informações será 

assegurado mediante: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11111.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art22
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/efa55218b5162999032575a6004ce56d?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/ec4a02306801d68d032576d6004511e0?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/3b2bbce3055403b6032577b50043cebd?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/ac29c5561e1d5148032576e80049845c?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/bfda2ea60c678a6b83257943004511b9?OpenDocument
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I - observância da publicidade como preceito 

geral e do sigilo como exceção; 

II - implementação da política estadual de 

arquivos e gestão de documentos; 

III - divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitações; 

IV - utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação; 

V - fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública; 

VI - desenvolvimento do controle social da 

administração pública. 

Artigo 3º - Para os efeitos deste decreto, 

consideram-se as seguintes definições: 

I - arquivos públicos: conjuntos de documentos 

produzidos, recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, entidades 

privadas encarregadas da gestão de serviços 

públicos e organizações sociais, no exercício de 

suas funções e atividades; 

II - autenticidade: qualidade da informação que 

tenha sido produzida, expedida, recebida ou 

modificada por determinado indivíduo, 

equipamento ou sistema; 

III - classificação de sigilo: atribuição, pela 

autoridade competente, de grau de sigilo a 

documentos, dados e informações; 

IV - credencial de segurança: autorização por 

escrito concedida por autoridade competente, 

que habilita o agente público estadual no efetivo 

exercício de cargo, função, emprego ou atividade 

pública a ter acesso a documentos, dados e 

informações sigilosas; 

V - criptografia: processo de escrita à base de 

métodos lógicos e controlados por chaves, cifras 

ou códigos, de forma que somente os usuários 

autorizados possam reestabelecer sua forma 

original; 

VI - custódia: responsabilidade pela guarda de 

documentos, dados e informações; 

VII - dado público: sequência de símbolos ou 

valores, representado em algum meio, produzido 

ou sob a guarda governamental, em decorrência 

de um processo natural ou artificial, que não 

tenha seu acesso restrito por legislação 

específica; 

VIII - desclassificação: supressão da classificação 

de sigilo por ato da autoridade competente ou 

decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a 

documentos, dados e informações sigilosas; 

IX - documentos de arquivo: todos os registros de 

informação, em qualquer suporte, inclusive o 

magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou 

acumulados por órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, no exercício de 

suas funções e atividades; 

X - disponibilidade: qualidade da informação que 

pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 

equipamentos ou sistemas autorizados; 

XI - documento: unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato; 

XII - gestão de documentos: conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à 

sua produção, classificação, avaliação, 

tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que 

assegura a racionalização e a eficiência dos 

arquivos; 

XIII - informação: dados, processados ou não, 

que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em 

qualquer meio, suporte ou formato; 

XIV - informação pessoal: aquela relacionada à 

pessoa natural identificada ou identificável; 

XV - informação sigilosa: aquela submetida 

temporariamente à restrição de acesso público 

em razão de sua imprescindibilidade para a 
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segurança da sociedade e do Estado; 

XVI - integridade: qualidade da informação não 

modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 

destino; 

XVII - marcação: aposição de marca assinalando 

o grau de sigilo de documentos, dados ou 

informações, ou sua condição de acesso 

irrestrito, após sua desclassificação; 

XVIII - metadados: são informações estruturadas 

e codificadas que descrevem e permitem 

gerenciar, compreender, preservar e acessar os 

documentos digitais ao longo do tempo e 

referem-se a: 

a) identificação e contexto documental 

(identificador único, instituição produtora, nomes, 

assunto, datas, local, código de classificação, 

tipologia documental, temporalidade, destinação, 

versão, documentos relacionados, idioma e 

indexação); 

b) segurança (grau de sigilo, informações sobre 

criptografia, assinatura digital e outras marcas 

digitais); 

c) contexto tecnológico (formato de arquivo, 

tamanho de arquivo, dependências de hardware 

e software, tipos de mídias, algoritmos de 

compressão) e localização física do documento; 

XIX - primariedade: qualidade da informação 

coletada na fonte, com o máximo de 

detalhamento possível, sem modificações; 

XX - reclassificação: alteração, pela autoridade 

competente, da classificação de sigilo de 

documentos, dados e informações; 

XXI - rol de documentos, dados e informações 

sigilosas e pessoais: relação anual, a ser 

publicada pelas autoridades máximas de órgãos 

e entidades, de documentos, dados e 

informações classificadas, no período, como 

sigilosas ou pessoais, com identificação para 

referência futura; 

XXII - serviço ou atendimento presencial: aquele 

prestado na presença física do cidadão, principal 

beneficiário ou interessado no serviço; 

XXIII - serviço ou atendimento eletrônico: aquele 

prestado remotamente ou à distância, utilizando 

meios eletrônicos de comunicação; 

XXIV - tabela de documentos, dados e 

informações sigilosas e pessoais: relação 

exaustiva de documentos, dados e informações 

com quaisquer restrição de acesso, com a 

indicação do grau de sigilo, decorrente de 

estudos e pesquisas promovidos pelas 

Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso - CADA, e publicada pelas autoridades 

máximas dos órgãos e entidades; 

XXV - tratamento da informação: conjunto de 

ações referentes à produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transporte, transmissão, distribuição, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação, destinação ou controle da informação. 

CAPÍTULO II 

Do Acesso a Documentos, Dados e Informações 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Artigo 4º - É dever dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual: 

I - promover a gestão transparente de 

documentos, dados e informações, assegurando 

sua disponibilidade, autenticidade e integridade, 

para garantir o pleno direito de acesso; 

II - divulgar documentos, dados e informações de 

interesse coletivo ou geral, sob sua custódia, 

independentemente de solicitações; 

III - proteger os documentos, dados e 

informações sigilosas e pessoais, por meio de 

critérios técnicos e objetivos, o menos restritivo 

possível. 
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SEÇÃO II 

Da Gestão de Documentos, Dados e Informações 

Artigo 5º - A Unidade do Arquivo Público do 

Estado, na condição de órgão central do Sistema 

de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, é 

a responsável pela formulação e implementação 

da política estadual de arquivos e gestão de 

documentos, a que se refere o artigo 2º, inciso II 

deste decreto, e deverá propor normas, 

procedimentos e requisitos técnicos 

complementares, visando o tratamento da 

informação. 

Parágrafo único - Integram a política estadual de 

arquivos e gestão de documentos: 

1. os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos 

e entidades; 

2. as Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso - CADA, a que se refere o artigo 11 deste 

decreto; 

3. o Sistema Informatizado Unificado de Gestão 

Arquivística de Documentos e Informações - 

SPdoc; 

4. os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC. 

Artigo 6º - Para garantir efetividade à política de 

arquivos e gestão de documentos, os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual 

deverão: 

I - providenciar a elaboração de planos de 

classificação e tabelas de temporalidade de 

documentos de suas atividades-fim, a que se 

referem, respectivamente, os artigos 10 a 18 e 19 

a 23, do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 

2004 ; 

II - cadastrar todos os seus documentos no 

Sistema Informatizado Unificado de Gestão 

Arquivística de Documentos e Informações - 

SPdoc. 

Parágrafo único - As propostas de planos de 

classificação e de tabelas de temporalidade de 

documentos deverão ser apreciadas pelos 

órgãos jurídicos dos órgãos e entidades e 

encaminhadas à Unidade do Arquivo Público do 

Estado para aprovação, antes de sua 

oficialização. 

Artigo 7º - Ficam criados, em todos os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, os 

Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, a que 

se refere o artigo 5º, inciso IV, deste decreto, 

diretamente subordinados aos seus titulares, em 

local com condições apropriadas, infraestrutura 

tecnológica e equipe capacitada para: 

I - realizar atendimento presencial e/ou eletrônico 

na sede e nas unidades subordinadas, prestando 

orientação ao público sobre os direitos do 

requerente, o funcionamento do Serviço de 

Informações ao Cidadão - SIC, a tramitação de 

documentos, bem como sobre os serviços 

prestados pelas respectivas unidades do órgão 

ou entidade; 

II - protocolar documentos e requerimentos de 

acesso a informações, bem como encaminhar os 

pedidos de informação aos setores produtores ou 

detentores de documentos, dados e informações; 

III - controlar o cumprimento de prazos por parte 

dos setores produtores ou detentores de 

documentos, dados e informações, previstos no 

artigo 15 deste decreto; 

IV - realizar o serviço de busca e fornecimento de 

documentos, dados e informações sob custódia 

do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao 

requerente orientação sobre o local onde 

encontrá-los. 

§ 1º - As autoridades máximas dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual 

deverão designar, no prazo de 30 (trinta) dias, os 

responsáveis pelos Serviços de Informações ao 

Cidadão - SIC. 

§ 2º - Para o pleno desempenho de suas 

atribuições, os Serviços de Informações ao 

Cidadão - SIC deverão: 

1. manter intercâmbio permanente com os 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/ca1c6dca1cb0093603256f0000512695?OpenDocument
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serviços de protocolo e arquivo; 

2. buscar informações junto aos gestores de 

sistemas informatizados e bases de dados, 

inclusive de portais e sítios institucionais; 

3. atuar de forma integrada com as Ouvidorias, 

instituídas pela Lei estadual nº 10.294, de 20 de 

abril de 1999, e organizadas pelo Decreto nº 

44.074, de 1º de julho de 1999. 

§ 3º - Os Serviços de Informações ao Cidadão - 

SIC, independentemente do meio utilizado, 

deverão ser identificados com ampla visibilidade. 

Artigo 8º - A Casa Civil deverá providenciar a 

contratação de serviços para o desenvolvimento 

de "Sistema Integrado de Informações ao 

Cidadão", capaz de interoperar com o SPdoc, a 

ser utilizado por todos os órgãos e entidades nos 

seus respectivos Serviços de Informações ao 

Cidadão - SIC. 

Artigo 9º - A Unidade do Arquivo Público do 

Estado, da Casa Civil, deverá adotar as 

providências necessárias para a organização dos 

serviços da Central de Atendimento ao Cidadão - 

CAC, instituída pelo Decreto nº 54.276, de 27 de 

abril de 2009, com a finalidade de: 

I - coordenar a integração sistêmica dos Serviços 

de Informações ao Cidadão - SIC, instituídos nos 

órgãos e entidades; 

II - realizar a consolidação e sistematização de 

dados a que se refere o artigo 26 deste decreto, 

bem como a elaboração de estatísticas sobre as 

demandas de consulta e os perfis de usuários, 

visando o aprimoramento dos serviços. 

Parágrafo único - Os Serviços de Informações ao 

Cidadão - SIC deverão fornecer, periodicamente, 

à Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, 

dados atualizados dos atendimentos prestados. 

Artigo 10 - O acesso aos documentos, dados e 

informações compreende, entre outros, os 

direitos de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a 

consecução de acesso, bem como sobre o local 

onde poderá ser encontrado ou obtido o 

documento, dado ou informação almejada; 

II - dado ou informação contida em registros ou 

documentos, produzidos ou acumulados por seus 

órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 

arquivos públicos; 

III - documento, dado ou informação produzida ou 

custodiada por pessoa física ou entidade privada 

decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos 

ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha 

cessado; 

IV - dado ou informação primária, íntegra, 

autêntica e atualizada; 

V - documento, dado ou informação sobre 

atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 

inclusive as relativas à sua política, organização 

e serviços; 

VI - documento, dado ou informação pertinente à 

administração do patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, contratos 

administrativos; 

VII - documento, dado ou informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e 

resultados dos programas, projetos e ações dos 

órgãos e entidades públicas, bem como metas e 

indicadores propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, 

prestações e tomadas de contas realizadas pelos 

órgãos de controle interno e externo, incluindo 

prestações de contas relativas a exercícios 

anteriores. 

§ 1º - O acesso aos documentos, dados e 

informações previsto no "caput" deste artigo não 

compreende as informações referentes a projetos 

de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 

tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º - Quando não for autorizado acesso integral 

ao documento, dado ou informação por ser ela 
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parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à 

parte não sigilosa por meio de certidão, extrato 

ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

§ 3º - O direito de acesso aos documentos, aos 

dados ou às informações neles contidas 

utilizados como fundamento da tomada de 

decisão e do ato administrativo será assegurado 

com a edição do ato decisório respectivo. 

§ 4º - A negativa de acesso aos documentos, 

dados e informações objeto de pedido formulado 

aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º 

deste decreto, quando não fundamentada, 

sujeitará o responsável a medidas disciplinares, 

nos termos do artigo 32 da Lei federal nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011. 

§ 5º - Informado do extravio da informação 

solicitada, poderá o interessado requerer à 

autoridade competente a imediata instauração de 

apuração preliminar para investigar o 

desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6º - Verificada a hipótese prevista no § 5º deste 

artigo, o responsável pela guarda da informação 

extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, 

justificar o fato e indicar testemunhas que 

comprovem sua alegação. 

SEÇÃO III 

Das Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso 

Artigo 11 - As Comissões de Avaliação de 

Documentos de Arquivo, a que se referem os 

Decretos nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e nº 

48.897, de 27 de agosto de 2004, instituídas nos 

órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual, passarão a ser denominadas 

Comissões de Avaliação de Documentos e 

Acesso - CADA. 

§ 1º - As Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA deverão ser 

vinculadas ao Gabinete da autoridade máxima do 

órgão ou entidade. 

§ 2º - As Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA serão integradas 

por servidores de nível superior das áreas 

jurídica, de administração geral, de administração 

financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia 

da informação e por representantes das áreas 

específicas da documentação a ser analisada. 

§ 3º - As Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA serão compostas 

por 5 (cinco), 7 (sete) ou 9 (nove) membros, 

designados pela autoridade máxima do órgão ou 

entidade. 

Artigo 12 - São atribuições das Comissões de 

Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, 

além daquelas previstas para as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo nos 

Decretos nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e nº 

48.897, de 27 de agosto de 2004: 

I - orientar a gestão transparente dos 

documentos, dados e informações do órgão ou 

entidade, visando assegurar o amplo acesso e 

divulgação; 

II - realizar estudos, sob a orientação técnica da 

Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão 

central do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo - SAESP, visando à identificação e 

elaboração de tabela de documentos, dados e 

informações sigilosas e pessoais, de seu órgão 

ou entidade; 

III - encaminhar à autoridade máxima do órgão 

ou entidade a tabela mencionada no inciso II 

deste artigo, bem como as normas e 

procedimentos visando à proteção de 

documentos, dados e informações sigilosas e 

pessoais, para oitiva do órgão jurídico e posterior 

publicação; 

IV - orientar o órgão ou entidade sobre a correta 

aplicação dos critérios de restrição de acesso 

constantes das tabelas de documentos, dados e 

informações sigilosas e pessoais; 

V - comunicar à Unidade do Arquivo Público do 

Estado a publicação de tabela de documentos, 

dados e informações sigilosas e pessoais, e suas 

eventuais alterações, para consolidação de 



 

43 
 

dados, padronização de critérios e realização de 

estudos técnicos na área; 

VI - propor à autoridade máxima do órgão ou 

entidade a renovação, alteração de prazos, 

reclassificação ou desclassificação de 

documentos, dados e informações sigilosas; 

VII - manifestar-se sobre os prazos mínimos de 

restrição de acesso aos documentos, dados ou 

informações pessoais; 

VIII - atuar como instância consultiva da 

autoridade máxima do órgão ou entidade, sempre 

que provocada, sobre os recursos interpostos 

relativos às solicitações de acesso a 

documentos, dados e informações não atendidas 

ou indeferidas, nos termos do parágrafo único do 

artigo 19 deste decreto; 

IX - informar à autoridade máxima do órgão ou 

entidade a previsão de necessidades 

orçamentárias, bem como encaminhar relatórios 

periódicos sobre o andamento dos trabalhos. 

Parágrafo único - Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições as Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA poderão convocar 

servidores que possam contribuir com seus 

conhecimentos e experiências, bem como 

constituir subcomissões e grupos de trabalho. 

Artigo 13 - À Unidade do Arquivo Público do 

Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do 

Estado de São Paulo - SAESP, responsável por 

propor a política de acesso aos documentos 

públicos, nos termos do artigo 6º, inciso XII, do 

Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, 

caberá o reexame, a qualquer tempo, das tabelas 

de documentos, dados e informações sigilosas e 

pessoais dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual. 

SEÇÃO IV 

Do Pedido 

Artigo 14 - O pedido de informações deverá ser 

apresentado ao Serviço de Informações ao 

Cidadão - SIC do órgão ou entidade, por 

qualquer meio legítimo que contenha a 

identificação do interessado (nome, número de 

documento e endereço) e a especificação da 

informação requerida. 

Artigo 15 - O Serviço de Informações ao Cidadão 

- SIC do órgão ou entidade responsável pelas 

informações solicitadas deverá conceder o 

acesso imediato àquelas disponíveis. 

§ 1º - Na impossibilidade de conceder o acesso 

imediato, o Serviço de Informações ao Cidadão - 

SIC do órgão ou entidade, em prazo não superior 

a 20 (vinte) dias, deverá: 

1. comunicar a data, local e modo para se 

realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter 

a certidão; 

2. indicar as razões de fato ou de direito da 

recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; 

3. comunicar que não possui a informação, 

indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a 

entidade que a detém, ou, ainda, remeter o 

requerimento a esse órgão ou entidade, 

cientificando o interessado da remessa de seu 

pedido de informação. 

§ 2º - O prazo referido no § 1º deste artigo 

poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 

mediante justificativa expressa, da qual será 

cientificado o interessado. 

§ 3º - Sem prejuízo da segurança e da proteção 

das informações e do cumprimento da legislação 

aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão - 

SIC do órgão ou entidade poderá oferecer meios 

para que o próprio interessado possa pesquisar a 

informação de que necessitar. 

§ 4º - Quando não for autorizado o acesso por se 

tratar de informação total ou parcialmente 

sigilosa, o interessado deverá ser informado 

sobre a possibilidade de recurso, prazos e 

condições para sua interposição, devendo, ainda, 

ser-lhe indicada a autoridade competente para 

sua apreciação. 

§ 5º - A informação armazenada em formato 
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digital será fornecida nesse formato, caso haja 

anuência do interessado. 

§ 6º - Caso a informação solicitada esteja 

disponível ao público em formato impresso, 

eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso 

universal, serão informados ao interessado, por 

escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá 

consultar, obter ou reproduzir a referida 

informação, procedimento esse que desonerará o 

órgão ou entidade pública da obrigação de seu 

fornecimento direto, salvo se o interessado 

declarar não dispor de meios para realizar por si 

mesmo tais procedimentos. 

Artigo 16 - O serviço de busca e fornecimento da 

informação é gratuito, salvo nas hipóteses de 

reprodução de documentos pelo órgão ou 

entidade pública consultada, situação em que 

poderá ser cobrado exclusivamente o valor 

necessário ao ressarcimento do custo dos 

serviços e dos materiais utilizados, a ser fixado 

em ato normativo pelo Chefe do Executivo. 

Parágrafo único - Estará isento de ressarcir os 

custos previstos no "caput" deste artigo todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita 

fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família, declarada nos termos da Lei federal nº 

7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Artigo 17 - Quando se tratar de acesso à 

informação contida em documento cuja 

manipulação possa prejudicar sua integridade, 

deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 

certificação de que esta confere com o original. 

Parágrafo único - Na impossibilidade de obtenção 

de cópias, o interessado poderá solicitar que, a 

suas expensas e sob Grupo Técnico supervisão 

de servidor público, a reprodução seja feita por 

outro meio que não ponha em risco a 

conservação do documento original. 

Artigo 18 - É direito do interessado obter o inteiro 

teor de decisão de negativa de acesso, por 

certidão ou cópia. 

SEÇÃO V 

Dos Recursos 

Artigo 19 - No caso de indeferimento de acesso 

aos documentos, dados e informações ou às 

razões da negativa do acesso, bem como o não 

atendimento do pedido, poderá o interessado 

interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 

(dez) dias a contar de sua ciência. 

Parágrafo único - O recurso será dirigido à 

apreciação de pelo menos uma autoridade 

hierarquicamente superior à que exarou a 

decisão impugnada, que deverá se manifestar, 

após eventual consulta à Comissão de Avaliação 

de Documentos e Acesso - CADA, a que se 

referem os artigos 11 e 12 deste decreto, e ao 

órgão jurídico, no prazo de 5 (cinco) dias. 

 (*) Nova redação dada pelo Decreto nº 61.175, 

de 18 de março de 2015 (art.32)  : 

“Artigo 20 – Negado o acesso ao documento, 

dado e informação pelos órgãos ou entidades da 

Administração Pública Estadual, o interessado 

poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, à 

Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de 

Governo, que deliberará no prazo de 5 (cinco) 

dias se:”; (NR) 

I - o acesso ao documento, dado ou informação 

não classificada como sigilosa for negado; 

II - a decisão de negativa de acesso ao 

documento, dado ou informação, total ou 

parcialmente classificada como sigilosa, não 

indicar a autoridade classificadora ou a 

hierarquicamente superior a quem possa ser 

dirigido o pedido de acesso ou desclassificação; 

III - os procedimentos de classificação de sigilo 

estabelecidos na Lei federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, não tiverem sido observados; 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou 

outros procedimentos previstos na Lei federal nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 (*) Nova redação dada pelo Decreto nº 61.175, 

de 18 de março de 2015 (art.32)  : 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/fc66ffd741d5df9683256c210061079c/94f97304ee7cbb9d83257e0d0049e8f5?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/fc66ffd741d5df9683256c210061079c/94f97304ee7cbb9d83257e0d0049e8f5?OpenDocument
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“§ 1º - O recurso previsto neste artigo somente 

poderá ser dirigido à Ouvidoria Geral do Estado 

depois de submetido à apreciação de pelo menos 

uma autoridade hierarquicamente superior àquela 

que exarou a decisão impugnada, nos termos do 

parágrafo único do artigo 19 deste decreto.”; (NR) 

“§ 2º - Verificada a procedência das razões do 

recurso, a Ouvidoria Geral do Estado determinará 

ao órgão ou entidade que adote as providências 

necessárias para dar cumprimento ao disposto 

na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, e neste decreto.”; (NR) 

 (*) Nova redação dada pelo Decreto nº 61.175, 

de 18 de março de 2015 (art.32)  : 

“Artigo 21 – Negado o acesso ao documento, 

dado ou informação pela Ouvidoria Geral do 

Estado, o requerente poderá, no prazo de 10 

(dez) dias a contar da sua ciência, interpor 

recurso à Comissão Estadual de Acesso à 

Informação, de que trata o artigo 76 deste 

decreto.”; (NR) 

Artigo 22 - Aplica-se, no que couber, a Lei 

estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, 

ao procedimento de que trata este Capítulo. 

CAPÍTULO III 

Da Divulgação de Documentos, Dados e 

Informações 

Artigo 23 - É dever dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual promover, 

independentemente de requerimentos, a 

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 

suas competências, de documentos, dados e 

informações de interesse coletivo ou geral por 

eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1º - Na divulgação das informações a que se 

refere o "caput" deste artigo, deverão constar, no 

mínimo: 

1. registro das competências e estrutura 

organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento 

ao público; 

2. registros de quaisquer repasses ou 

transferências de recursos financeiros; 

3. registros de receitas e despesas; 

4. informações concernentes a procedimentos 

licitatórios, inclusive os respectivos editais e 

resultados, bem como a todos os contratos 

celebrados; 

5. relatórios, estudos e pesquisas; 

6. dados gerais para o acompanhamento da 

execução orçamentária, de programas, ações, 

projetos e obras de órgãos e entidades; 

7. respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade. 

§ 2º - Para o cumprimento do disposto no "caput" 

deste artigo, os órgãos e entidades estaduais 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). 

§ 3º - Os sítios de que trata o § 2º deste artigo 

deverão atender, entre outros, aos seguintes 

requisitos: 

1. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo 

que permita o acesso à informação de forma 

objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão; 

2. possibilitar a gravação de relatórios em 

diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 

não proprietários, tais como planilhas e texto, de 

modo a facilitar a análise das informações; 

3. possibilitar o acesso automatizado por 

sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; 

4. divulgar em detalhes os formatos utilizados 

para estruturação da informação; 

5. garantir a autenticidade e a integridade das 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/fc66ffd741d5df9683256c210061079c/94f97304ee7cbb9d83257e0d0049e8f5?OpenDocument
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informações disponíveis para acesso; 

6. manter atualizadas as informações disponíveis 

para acesso; 

7. indicar local e instruções que permitam ao 

interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 

telefônica, com o órgão ou entidade detentora do 

sítio; 

8. adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei federal 

nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, artigo 9° 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e da Lei 

estadual n° 12.907, de 15 de abril de 2008. 

Artigo 24 - Os documentos que contenham 

informações que se enquadrem nos casos 

referidos no artigo anterior deverão estar 

cadastrados no Sistema Informatizado Unificado 

de Gestão Arquivística de Documentos e 

Informações - SPdoc. 

Artigo 25 - A autoridade máxima de cada órgão 

ou entidade estadual publicará, anualmente, em 

sítio próprio, bem como no Portal da 

Transparência e do Governo Aberto: 

I - rol de documentos, dados e informações que 

tenham sido desclassificadas nos últimos 12 

(doze) meses; 

II - rol de documentos classificados em cada grau 

de sigilo, com identificação para referência futura; 

III - relatório estatístico contendo a quantidade de 

pedidos de informação recebidos, atendidos e 

indeferidos, bem como informações genéricas 

sobre os solicitantes. 

Parágrafo único - Os órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual deverão manter 

exemplar da publicação prevista no "caput" deste 

artigo para consulta pública em suas sedes, bem 

como o extrato com o rol de documentos, dados 

e informações classificadas, acompanhadas da 

data, do grau de sigilo e dos fundamentos da 

classificação. 

Artigo 26 - Os órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual deverão prestar 

no prazo de 60 (sessenta) dias, para compor o 

"Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da 

Administração Pública do Estado de São Paulo - 

CSBD", as seguintes informações: 

I - tamanho e descrição do conteúdo das bases 

de dados; 

II - metadados; 

III - dicionário de dados com detalhamento de 

conteúdo; 

IV - arquitetura da base de dados; 

V - periodicidade de atualização; 

VI - software da base de dados; 

VII - existência ou não de sistema de consulta à 

base de dados e sua linguagem de programação; 

VIII - formas de consulta, acesso e obtenção à 

base de dados. 

§ 1º - Os órgãos e entidades da Administração 

Pública Estadual deverão indicar o setor 

responsável pelo fornecimento e atualização 

permanente de dados e informações que 

compõem o "Catálogo de Sistemas e Bases de 

Dados da Administração Pública do Estado de 

São Paulo - CSBD". 

§ 2º - O desenvolvimento do "Catálogo de 

Sistemas e Bases de Dados da Administração 

Pública do Estado de São Paulo - CSBD", coleta 

de informações, manutenção e atualização 

permanente ficará a cargo da Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados - SEADE. 

 (*) Nova redação dada pelo Decreto nº 61.175, 

de 18 de março de 2015 (art.32)  : 

“§ 3º - O “Catálogo de Sistemas e Bases de 

Dados da Administração Pública do Estado de 

São Paulo – CSBD”, bem como as bases de 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/fc66ffd741d5df9683256c210061079c/94f97304ee7cbb9d83257e0d0049e8f5?OpenDocument
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dados da Administração Pública Estadual 

deverão estar disponíveis no Portal Governo 

Aberto SP e no Portal da Transparência 

Estadual, nos termos da legislação pertinente, 

com todos os elementos necessários para 

permitir sua utilização por terceiros, como a 

arquitetura da base e o dicionário de dados.”; 

(NR) 

CAPÍTULO IV 

Das Restrições de Acesso a Documentos, Dados 

e Informações 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Artigo 27 - São consideradas passíveis de 

restrição de acesso, no âmbito da Administração 

Pública Estadual, duas categorias de 

documentos, dados e informações: 

I - Sigilosos: aqueles submetidos 

temporariamente à restrição de acesso público 

em razão de sua imprescindibilidade para a 

segurança da sociedade e do Estado; 

II - Pessoais: aqueles relacionados à pessoa 

natural identificada ou identificável, relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas, bem como às liberdades e garantias 

individuais. 

Parágrafo único - Cabe aos órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual, por meio de 

suas respectivas Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA, a que se referem 

os artigos 11 e 12 deste decreto, promover os 

estudos necessários à elaboração de tabela com 

a identificação de documentos, dados e 

informações sigilosas e pessoais, visando 

assegurar a sua proteção. 

Artigo 28 - Não poderá ser negado acesso à 

informação necessária à tutela judicial ou 

administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo único - Os documentos, dados e 

informações que versem sobre condutas que 

impliquem violação dos direitos humanos 

praticada por agentes públicos ou a mando de 

autoridades públicas não poderão ser objeto de 

restrição de acesso. 

Artigo 29 - O disposto neste decreto não exclui as 

demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de 

justiça nem as hipóteses de segredo industrial 

decorrentes da exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 

entidade privada que tenha qualquer vínculo com 

o poder público. 

SEÇÃO II 

Da Classificação, Reclassificação e 

Desclassificação de Documentos, Dados e 

Informações Sigilosas 

Artigo 30 - São considerados imprescindíveis à 

segurança da sociedade ou do Estado e, 

portanto, passíveis de classificação de sigilo, os 

documentos, dados e informações cuja 

divulgação ou acesso irrestrito possam: 

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 
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de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e 

seus familiares; 

VIII - comprometer atividades de inteligência, 

bem como de investigação ou fiscalização em 

andamento, relacionadas com a prevenção ou 

repressão de infrações. 

Artigo 31 - Os documentos, dados e informações 

sigilosas em poder de órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, observado o seu 

teor e em razão de sua imprescindibilidade à 

segurança da sociedade ou do Estado, poderão 

ser classificados nos seguintes graus: 

I - ultrassecreto; 

II - secreto; 

III - reservado. 

§ 1º - Os prazos máximos de restrição de acesso 

aos documentos, dados e informações, conforme 

a classificação prevista no "caput" e incisos deste 

artigo, vigoram a partir da data de sua produção 

e são os seguintes: 

1. ultrassecreto: até 25 (vinte e cinco) anos; 

2. secreto: até 15 (quinze) anos; 

3. reservado: até 5 (cinco) anos. 

§ 2º - Os documentos, dados e informações que 

puderem colocar em risco a segurança do 

Governador e Vice-Governador do Estado e 

respectivos cônjuges e filhos (as) serão 

classificados como reservados e ficarão sob sigilo 

até o término do mandato em exercício ou do 

último mandato, em caso de reeleição. 

§ 3º - Alternativamente aos prazos previstos no § 

1º deste artigo, poderá ser estabelecida como 

termo final de restrição de acesso a ocorrência 

de determinado evento, desde que este ocorra 

antes do transcurso do prazo máximo de 

classificação. 

§ 4º - Transcorrido o prazo de classificação ou 

consumado o evento que defina o seu termo 

final, o documento, dado ou informação tornar-

se-á, automaticamente, de acesso público. 

§ 5º - Para a classificação do documento, dado 

ou informação em determinado grau de sigilo, 

deverá ser observado o interesse público da 

informação, e utilizado o critério menos restritivo 

possível, considerados: 

1. a gravidade do risco ou dano à segurança da 

sociedade e do Estado; 

2. o prazo máximo de restrição de acesso ou o 

evento que defina seu termo final. 

Artigo 32 - A classificação de sigilo de 

documentos, dados e informações no âmbito da 

Administração Pública Estadual deverá ser 

realizada mediante: 

I - publicação oficial, pela autoridade máxima do 

órgão ou entidade, de tabela de documentos, 

dados e informações sigilosas e pessoais, que 

em razão de seu teor e de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade e 

do Estado ou à proteção da intimidade, da vida 

privada, da honra e imagem das pessoas, sejam 

passíveis de restrição de acesso, a partir do 

momento de sua produção, 

(*) Revogado pelo Decreto nº 61.836, de 18 de 

fevereiro de 2016  

II - análise do caso concreto pela autoridade 

responsável ou agente público competente, e 

formalização da decisão de classificação, 

reclassificação ou desclassificação de sigilo, bem 

como de restrição de acesso à informação 

pessoal, que conterá, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

a) assunto sobre o qual versa a informação; 

b) fundamento da classificação, reclassificação 

ou desclassificação de sigilo, observados os 

critérios estabelecidos no artigo 31 deste decreto, 

bem como da restrição de acesso à informação 

pessoal; 

c) indicação do prazo de sigilo, contado em anos, 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/fc66ffd741d5df9683256c210061079c/548a8fcdaddda57c83257f5e003f5a74?OpenDocument
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meses ou dias, ou do evento que defina o seu 

termo final, conforme limites previstos no artigo 

31 deste decreto, bem como a indicação do 

prazo mínimo de restrição de acesso à 

informação pessoal; 

d) identificação da autoridade que a classificou, 

reclassificou ou desclassificou. 

Parágrafo único - O prazo de restrição de acesso 

contar-se-á da data da produção do documento, 

dado ou informação. 

 (*) Nova redação dada pelo Decreto nº 61.559, 

de 15 de outubro de 2015 (art.1º)  : 

“Artigo 33 - A classificação de sigilo de 

documentos, dados e informações no âmbito da 

Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, 

a que se refere o inciso II do artigo 32 deste 

decreto, é de competência das seguintes 

autoridades: 

I - Governador do Estado; 

II - Vice-Governador do Estado; 

III - Secretários de Estado e Procurador Geral do 

Estado. 

§ 1º - É vedada a delegação da competência 

estabelecida neste artigo. 

§ 2º - A decisão da autoridade prevista no inciso 

III deste artigo que classificar documentos, dados 

e informações nos graus de sigilo reservado, 

secreto e ultrassecreto, deverá ser ratificada pela 

Comissão Estadual de Acesso à Informação.”. 

(NR) 

Artigo 34 - A classificação de documentos, dados 

e informações será reavaliada pela autoridade 

classificadora ou por autoridade 

hierarquicamente superior, mediante provocação 

ou de ofício, nos termos e prazos previstos em 

regulamento, com vistas à sua desclassificação 

ou à redução do prazo de sigilo, observado o 

disposto no artigo 31 deste decreto. 

§ 1º - O regulamento a que se refere o "caput" 

deste artigo deverá considerar as peculiaridades 

das informações produzidas no exterior por 

autoridades ou agentes públicos. 

§ 2º - Na reavaliação a que se refere o "caput" 

deste artigo deverão ser examinadas a 

permanência dos motivos do sigilo e a 

possibilidade de danos decorrentes do acesso ou 

da divulgação da informação. 

§ 3º - Na hipótese de redução do prazo de sigilo 

da informação, o novo prazo de restrição manterá 

como termo inicial a data da sua produção. 

SEÇÃO III 

Da Proteção de Documentos, Dados e 

Informações Pessoais 

Artigo 35 - O tratamento de documentos, dados e 

informações pessoais deve ser feito de forma 

transparente e com respeito à intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas, bem 

como às liberdades e garantias individuais. 

§ 1º - Os documentos, dados e informações 

pessoais, a que se refere este artigo, relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem: 

1. terão seu acesso restrito, independentemente 

de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 

100 (cem) anos a contar da sua data de 

produção, a agentes públicos legalmente 

autorizados e à pessoa a que elas se referirem; 

2. poderão ter autorizada sua divulgação ou 

acesso por terceiros diante de previsão legal ou 

consentimento expresso da pessoa a que elas se 

referirem. 

§ 2º - Aquele que obtiver acesso às informações 

de que trata este artigo será responsabilizado por 

seu uso indevido. 

§ 3º - O consentimento referido no item 2 do § 1º 

deste artigo não será exigido quando as 

informações forem necessárias: 

1. à prevenção e diagnóstico médico, quando a 

pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/fc66ffd741d5df9683256c210061079c/829fa2934d5c27b383257ee000429899?OpenDocument
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para utilização única e exclusivamente para o 

tratamento médico; 

2. à realização de estatísticas e pesquisas 

científicas de evidente interesse público ou geral, 

previstos em lei, sendo vedada a identificação da 

pessoa a que as informações se referirem; 

3. ao cumprimento de ordem judicial; 

4. à defesa de direitos humanos; 

5. à proteção do interesse público e geral 

preponderante. 

§ 4º - A restrição de acesso aos documentos, 

dados e informações relativos à vida privada, 

honra e imagem de pessoa não poderá ser 

invocada com o intuito de prejudicar processo de 

apuração de irregularidades em que o titular das 

informações estiver envolvido, bem como em 

ações voltadas para a recuperação de fatos 

históricos de maior relevância. 

§ 5º - Os documentos, dados e informações 

identificados como pessoais somente poderão 

ser fornecidos pessoalmente, com a identificação 

do interessado. 

SEÇÃO IV 

Da Proteção e do Controle de Documentos, 

Dados e Informações Sigilosos 

Artigo 36 - É dever da Administração Pública 

Estadual controlar o acesso e a divulgação de 

documentos, dados e informações sigilosos sob a 

custódia de seus órgãos e entidades, 

assegurando a sua proteção contra perda, 

alteração indevida, acesso, transmissão e 

divulgação não autorizados. 

§ 1º - O acesso, a divulgação e o tratamento de 

documentos, dados e informações classificados 

como sigilosos ficarão restritos a pessoas que 

tenham necessidade de conhecê-la e que sejam 

devidamente credenciadas na forma dos artigos 

62 a 65 deste decreto, sem prejuízo das 

atribuições dos agentes públicos autorizados por 

lei. 

§ 2º - O acesso aos documentos, dados e 

informações classificados como sigilosos ou 

identificados como pessoais, cria a obrigação 

para aquele que as obteve de resguardar 

restrição de acesso. 

Artigo 37 - As autoridades públicas adotarão as 

providências necessárias para que o pessoal a 

elas subordinado hierarquicamente conheça as 

normas e observe as medidas e procedimentos 

de segurança para tratamento de documentos, 

dados e informações sigilosos e pessoais. 

Parágrafo único - A pessoa física ou entidade 

privada que, em razão de qualquer vínculo com o 

poder público executar atividades de tratamento 

de documentos, dados e informações sigilosos e 

pessoais adotará as providências necessárias 

para que seus empregados, prepostos ou 

representantes observem as medidas e 

procedimentos de segurança das informações 

resultantes da aplicação deste decreto. 

Artigo 38 - O acesso a documentos, dados e 

informações sigilosos, originários de outros 

órgãos ou instituições privadas, custodiados para 

fins de instrução de procedimento, processo 

administrativo ou judicial, somente poderá ser 

realizado para outra finalidade se autorizado pelo 

agente credenciado do respectivo órgão, 

entidade ou instituição de origem. 

SUBSEÇÃO I 

Da Produção, do Registro, Expedição, 

Tramitação e Guarda 

Artigo 39 - A produção, manuseio, consulta, 

transmissão, manutenção e guarda de 

documentos, dados e informações sigilosos 

observarão medidas especiais de segurança. 

Artigo 40 - Os documentos sigilosos em sua 

expedição e tramitação obedecerão às seguintes 

prescrições: 

I - deverão ser registrados no momento de sua 

produção, prioritariamente em sistema 
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informatizado de gestão arquivística de 

documentos; 

II - serão acondicionados em envelopes duplos; 

III - no envelope externo não constará qualquer 

indicação do grau de sigilo ou do teor do 

documento; 

IV - o envelope interno será fechado, lacrado e 

expedido mediante relação de remessa, que 

indicará, necessariamente, remetente, 

destinatário, número de registro e o grau de sigilo 

do documento; 

V - para os documentos sigilosos digitais deverão 

ser observadas as prescrições referentes à 

criptografia. 

Artigo 41 - A expedição, tramitação e entrega de 

documento ultrassecreto e secreto, deverá ser 

efetuadas pessoalmente, por agente público 

credenciado, sendo vedada a sua postagem. 

Parágrafo único - A comunicação de informação 

de natureza ultrassecreta e secreta, de outra 

forma que não a prescrita no "caput" deste artigo, 

só será permitida excepcionalmente e em casos 

extremos, que requeiram tramitação e solução 

imediatas, em atendimento ao princípio da 

oportunidade e considerados os interesses da 

segurança da sociedade e do Estado, utilizando-

se o adequado meio de criptografia. 

Artigo 42 - A expedição de documento reservado 

poderá ser feita mediante serviço postal, com 

opção de registro, mensageiro oficialmente 

designado, sistema de encomendas ou, quando 

for o caso, mala diplomática. 

Parágrafo único - A comunicação dos 

documentos de que trata este artigo poderá ser 

feita por outros meios, desde que sejam usados 

recursos de criptografia compatíveis com o grau 

de sigilo do documento, conforme previsto nos 

artigos 51 a 56 deste decreto. 

Artigo 43 - Cabe aos agentes públicos 

credenciados responsáveis pelo recebimento de 

documentos sigilosos: 

I - verificar a integridade na correspondência 

recebida e registrar indícios de violação ou de 

qualquer irregularidade, dando ciência do fato ao 

seu superior hierárquico e ao destinatário, o qual 

informará imediatamente ao remetente; 

II - proceder ao registro do documento e ao 

controle de sua tramitação. 

Artigo 44 - O envelope interno só será aberto 

pelo destinatário, seu representante autorizado 

ou autoridade competente hierarquicamente 

superior, observados os requisitos do artigo 62 

deste decreto. 

Artigo 45 - O destinatário de documento sigiloso 

comunicará imediatamente ao remetente 

qualquer indício de violação ou adulteração do 

documento. 

Artigo 46 - Os documentos, dados e informações 

sigilosos serão mantidos em condições especiais 

de segurança, na forma do regulamento interno 

de cada órgão ou entidade. 

Parágrafo único - Para a guarda de documentos 

secretos e ultrassecretos deverá ser utilizado 

cofre forte ou estrutura que ofereça segurança 

equivalente ou superior. 

Artigo 47 - Os agentes públicos responsáveis 

pela guarda ou custódia de documentos sigilosos 

os transmitirão a seus substitutos, devidamente 

conferidos, quando da passagem ou 

transferência de responsabilidade. 

SUBSEÇÃO II 

Da Marcação 

Artigo 48 - O grau de sigilo será indicado em 

todas as páginas do documento, nas capas e nas 

cópias, se houver, pelo produtor do documento, 

dado ou informação, após classificação, ou pelo 

agente classificador que juntar a ele documento 

ou informação com alguma restrição de acesso. 

§ 1º - Os documentos, dados ou informações 
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cujas partes contenham diferentes níveis de 

restrição de acesso devem receber diferentes 

marcações, mas no seu todo, será tratado nos 

termos de seu grau de sigilo mais elevado. 

§ 2º - A marcação será feita em local que não 

comprometa a leitura e compreensão do 

conteúdo do documento e em local que 

possibilite sua reprodução em eventuais cópias. 

§ 3º - As páginas serão numeradas 

seguidamente, devendo a juntada ser precedida 

de termo próprio consignando o número total de 

folhas acrescidas ao documento. 

§ 4º - A marcação deverá ser necessariamente 

datada. 

Artigo 49 - A marcação em extratos de 

documentos, esboços, desenhos, fotografias, 

imagens digitais, multimídia, negativos, 

diapositivos, mapas, cartas e fotocartas 

obedecerá ao prescrito no artigo 48 deste 

decreto. 

§ 1º - Em fotografias e reproduções de negativos 

sem legenda, a indicação do grau de sigilo será 

no verso e nas respectivas embalagens. 

§ 2º - Em filmes cinematográficos, negativos em 

rolos contínuos e microfilmes, a categoria e o 

grau de sigilo serão indicados nas imagens de 

abertura e de encerramento de cada rolo, cuja 

embalagem será tecnicamente segura e exibirá a 

classificação do conteúdo. 

§ 3º - Os esboços, desenhos, fotografias, 

imagens digitais, multimídia, negativos, 

diapositivos, mapas, cartas e fotocartas de que 

trata esta seção, que não apresentem condições 

para a indicação do grau de sigilo, serão 

guardados em embalagens que exibam a 

classificação correspondente à classificação do 

conteúdo. 

Artigo 50 - A marcação da reclassificação e da 

desclassificação de documentos, dados ou 

informações sigilosos obedecerá às mesmas 

regras da marcação da classificação. 

Parágrafo único - Havendo mais de uma 

marcação, prevalecerá a mais recente. 

SUBSEÇÃO III 

Da Criptografia 

Artigo 51 - Fica autorizado o uso de código, cifra 

ou sistema de criptografia no âmbito da 

Administração Pública Estadual e das instituições 

de caráter público para assegurar o sigilo de 

documentos, dados e informações. 

Artigo 52 - Para circularem fora de área ou 

instalação sigilosa, os documentos, dados e 

informações sigilosos, produzidos em suporte 

magnético ou óptico, deverão necessariamente 

estar criptografados. 

Artigo 53 - A aquisição e uso de aplicativos de 

criptografia no âmbito da Administração Pública 

Estadual sujeitar-se-ão às normas gerais 

baixadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão 

Pública - CQGP. 

Parágrafo único - Os programas, aplicativos, 

sistemas e equipamentos de criptografia são 

considerados sigilosos e deverão, 

antecipadamente, ser submetidos à certificação 

de conformidade. 

Artigo 54 - Aplicam-se aos programas, 

aplicativos, sistemas e equipamentos de 

criptografia todas as medidas de segurança 

previstas neste decreto para os documentos, 

dados e informações sigilosos e também os 

seguintes procedimentos: 

I - realização de vistorias periódicas, com a 

finalidade de assegurar uma perfeita execução 

das operações criptográficas; 

II - elaboração de inventários completos e 

atualizados do material de criptografia existente; 

III - escolha de sistemas criptográficos 

adequados a cada destinatário, quando 

necessário; 

IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à 
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autoridade competente, de qualquer 

anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, 

à integridade, à autenticidade, à legitimidade e à 

disponibilidade de documentos, dados e 

informações sigilosos criptografados; 

V - identificação e registro de indícios de violação 

ou interceptação ou de irregularidades na 

transmissão ou recebimento de documentos, 

dados e informações criptografados. 

§ 1º - A autoridade máxima do órgão ou entidade 

da Administração Pública Estadual responsável 

pela custódia de documentos, dados e 

informações sigilosos e detentor de material 

criptográfico designará um agente público 

responsável pela segurança criptográfica, 

devidamente credenciado, que deverá observar 

os procedimentos previstos no "caput" deste 

artigo. 

§ 2º - O agente público referido no § 1º deste 

artigo deverá providenciar as condições de 

segurança necessárias ao resguardo do sigilo de 

documentos, dados e informações durante sua 

produção, tramitação e guarda, em suporte 

magnético ou óptico, bem como a segurança dos 

equipamentos e sistemas utilizados. 

§ 3º - As cópias de segurança de documentos, 

dados e informações sigilosos deverão ser 

criptografados, observadas as disposições dos 

§§ 1º e 2º deste artigo. 

Artigo 55 - Os equipamentos e sistemas 

utilizados para a produção e guarda de 

documentos, dados e informações sigilosos 

poderão estar ligados a redes de comunicação 

de dados desde que possuam sistemas de 

proteção e segurança adequados, nos termos 

das normas gerais baixadas pelo Comitê de 

Qualidade da Gestão Pública - CQGP. 

Artigo 56 - Cabe ao órgão responsável pela 

criptografia de documentos, dados e informações 

sigilosos providenciar a sua descriptação após a 

sua desclassificação. 

SUBSEÇÃO IV 

Da Preservação e Eliminação 

Artigo 57 - Aplicam-se aos documentos, dados e 

informações sigilosos os prazos de guarda 

estabelecidos na Tabela de Temporalidade de 

Documentos das Atividades-Meio, oficializada 

pelo Decreto nº 48.898, de 27 de agosto de 

2004 , e nas Tabelas de Temporalidade de 

Documentos das Atividades-Fim, oficializadas 

pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Estadual, ressalvado o disposto no artigo 

59 deste decreto. 

Artigo 58 - Os documentos, dados e informações 

sigilosos considerados de guarda permanente, 

nos termos dos Decretos nº 48.897  e nº 

48.898, ambos de 27 de agosto de 2004 , 

somente poderão ser recolhidos à Unidade do 

Arquivo Público do Estado após a sua 

desclassificação. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no 

"caput" deste artigo, os documentos de guarda 

permanente de órgãos ou entidades extintos ou 

que cessaram suas atividades, em conformidade 

com o artigo 7, § 2º, da Lei federal nº 8.159, de 8 

de janeiro de 1991, e com o artigo 1º, § 2º, do 

Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004. 

Artigo 59 - Decorridos os prazos previstos nas 

tabelas de temporalidade de documentos, os 

documentos, dados e informações sigilosos de 

guarda temporária somente poderão ser 

eliminados após 1 (um) ano, a contar da data de 

sua desclassificação, a fim de garantir o pleno 

acesso às informações neles contidas. 

Artigo 60 - A eliminação de documentos dados ou 

informações sigilosos em suporte magnético ou 

ótico que não possuam valor permanente deve 

ser feita, por método que sobrescreva as 

informações armazenadas, após sua 

desclassificação. 

Parágrafo único - Se não estiver ao alcance do 

órgão a eliminação que se refere o "caput" deste 

artigo, deverá ser providenciada a destruição 

física dos dispositivos de armazenamento. 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/ac8b137ea038379103256f00005b6810?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/ca1c6dca1cb0093603256f0000512695?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5aeda0f13cd3be5f83256c1e00423b1d/ac8b137ea038379103256f00005b6810?OpenDocument


 

54 
 

SUBSEÇÃO V 

Da Publicidade de Atos Administrativos 

Artigo 61 - A publicação de atos administrativos 

referentes a documentos, dados e informações 

sigilosos poderá ser efetuada mediante extratos, 

com autorização da autoridade classificadora ou 

hierarquicamente superior. 

§ 1º - Os extratos referidos no "caput" deste 

artigo limitar-se-ão ao seu respectivo número, ao 

ano de edição e à sua ementa, redigidos por 

agente público credenciado, de modo a não 

comprometer o sigilo. 

§ 2º - A publicação de atos administrativos que 

trate de documentos, dados e informações 

sigilosos para sua divulgação ou execução 

dependerá de autorização da autoridade 

classificadora ou autoridade competente 

hierarquicamente superior. 

SUBSEÇÃO VI 

Da Credencial de Segurança 

Artigo 62 - O credenciamento e a necessidade de 

conhecer são condições indispensáveis para que 

o agente público estadual no efetivo exercício de 

cargo, função, emprego ou atividade tenha 

acesso a documentos, dados e informações 

sigilosos equivalentes ou inferiores ao de sua 

credencial de segurança. 

Artigo 63 - As credenciais de segurança 

referentes aos graus de sigilo previstos no artigo 

31 deste decreto, serão classificadas nos graus 

de sigilo ultrassecreta, secreta ou reservada. 

Artigo 64 - A credencial de segurança referente à 

informação pessoal, prevista no artigo 35 deste 

decreto, será identificada como personalíssima. 

Artigo 65 - A emissão da credencial de segurança 

compete às autoridades máximas de órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, 

podendo ser objeto de delegação. 

§ 1º - A credencial de segurança será concedida 

mediante termo de compromisso de preservação 

de sigilo, pelo qual os agentes públicos 

responsabilizam-se por não revelarem ou 

divulgarem documentos, dados ou informações 

sigilosos dos quais tiverem conhecimento direta 

ou indiretamente no exercício de cargo, função 

ou emprego público. 

§ 2º - Para a concessão de credencial de 

segurança serão avaliados, por meio de 

investigação, os requisitos profissionais, 

funcionais e pessoais dos propostos. 

§ 3º - A validade da credencial de segurança 

poderá ser limitada no tempo e no espaço. 

§ 4º - O compromisso referido no "caput" deste 

artigo persistirá enquanto durar o sigilo dos 

documentos a que tiveram acesso. 

SUBSEÇÃO VII 

Da Reprodução e Autenticação 

Artigo 66 - Os Serviços de Informações ao 

Cidadão - SIC dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual fornecerão, 

desde que haja autorização expressa das 

autoridades classificadoras ou das autoridades 

hierarquicamente superiores, reprodução total ou 

parcial de documentos, dados e informações 

sigilosos. 

§ 1º - A reprodução do todo ou de parte de 

documentos, dados e informações sigilosos terá 

o mesmo grau de sigilo dos documentos, dados e 

informações originais. 

§ 2º - A reprodução e autenticação de cópias de 

documentos, dados e informações sigilosos 

serão realizadas por agentes públicos 

credenciados. 

§ 3º - Serão fornecidas certidões de documentos 

sigilosos que não puderem ser reproduzidos 

integralmente, em razão das restrições legais ou 

do seu estado de conservação. 

§ 4º - A reprodução de documentos, dados e 

informações pessoais que possam comprometer 
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a intimidade, a vida privada, a honra ou a 

imagem de terceiros poderá ocorrer desde que 

haja autorização nos termos item 2 do § 1º do 

artigo 35 deste decreto. 

Artigo 67 - O responsável pela preparação ou 

reprodução de documentos sigilosos deverá 

providenciar a eliminação de provas ou qualquer 

outro recurso, que possam dar origem à cópia 

não autorizada do todo ou parte. 

Artigo 68 - Sempre que a preparação, impressão 

ou, se for o caso, reprodução de documentos, 

dados e informações sigilosos forem efetuadas 

em tipografias, impressoras, oficinas gráficas, ou 

similares, essa operação deverá ser 

acompanhada por agente público credenciado, 

que será responsável pela garantia do sigilo 

durante a confecção do documento. 

SUBSEÇÃO VIII 

Da Gestão de Contratos 

Artigo 69 - O contrato cuja execução implique o 

acesso por parte da contratada a documentos, 

dados ou informações sigilosos, obedecerá aos 

seguintes requisitos: 

I - assinatura de termo de compromisso de 

manutenção de sigilo; 

II - o contrato conterá cláusulas prevendo: 

a) obrigação de o contratado manter o sigilo 

relativo ao objeto contratado, bem como à sua 

execução; 

b) obrigação de o contratado adotar as medidas 

de segurança adequadas, no âmbito de suas 

atividades, para a manutenção do sigilo de 

documentos, dados e informações aos quais teve 

acesso; 

c) identificação, para fins de concessão de 

credencial de segurança, das pessoas que, em 

nome da contratada, terão acesso a documentos, 

dados e informações sigilosos. 

Artigo 70 - Os órgãos contratantes da 

Administração Pública Estadual fiscalizarão o 

cumprimento das medidas necessárias à 

proteção dos documentos, dados e informações 

de natureza sigilosa transferidos aos contratados 

ou decorrentes da execução do contrato. 

CAPÍTULO V 

Das Responsabilidades 

Artigo 71 - Constituem condutas ilícitas que 

ensejam responsabilidade do agente público: 

I - recusar-se a fornecer documentos, dados e 

informações requeridas nos termos deste 

decreto, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de 

forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, 

destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, 

total ou parcialmente, documento, dado ou 

informação que se encontre sob sua guarda ou a 

que tenha acesso ou conhecimento em razão do 

exercício das atribuições de cargo, emprego ou 

função pública; 

III - agir com dolo ou má-fé na análise das 

solicitações de acesso a documento, dado e 

informação; 

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar 

ou permitir acesso indevido ao documento, dado 

e informação sigilosos ou pessoal; 

V - impor sigilo a documento, dado e informação 

para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou 

para fins de ocultação de ato ilegal cometido por 

si ou por outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior 

competente documento, dado ou informação 

sigilosos para beneficiar a si ou a outrem, ou em 

prejuízo de terceiros; 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, 

documentos concernentes a possíveis violações 

de direitos humanos por parte de agentes do 

Estado. 
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§ 1º - Atendido o princípio do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal, as 

condutas descritas no "caput" deste artigo serão 

apuradas e punidas na forma da legislação em 

vigor. 

§ 2º - Pelas condutas descritas no "caput" deste 

artigo, poderá o agente público responder, 

também, por improbidade administrativa, 

conforme o disposto na Lei federal nº 8.429, de 2 

de junho de 1992. 

Artigo 72 - O agente público que tiver acesso a 

documentos, dados ou informações sigilosos, nos 

termos deste decreto, é responsável pela 

preservação de seu sigilo, ficando sujeito às 

sanções administrativas, civis e penais previstas 

na legislação, em caso de eventual divulgação 

não autorizada. 

Artigo 73 - Os agentes responsáveis pela 

custódia de documentos e informações sigilosos 

sujeitam-se às normas referentes ao sigilo 

profissional, em razão do ofício, e ao seu código 

de ética específico, sem prejuízo das sanções 

legais. 

Artigo 74 - A pessoa física ou entidade privada 

que detiver documentos, dados e informações 

em virtude de vínculo de qualquer natureza com 

o poder público e deixar de observar o disposto 

na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, e neste decreto estará sujeita às seguintes 

sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - rescisão do vínculo com o poder público; 

IV - suspensão temporária de participar em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 

V - declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública Estadual, 

até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

§ 1º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV 

deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, assegurado o direito de defesa 

do interessado, no respectivo processo, no prazo 

de 10 (dez) dias. 

§ 2º - A reabilitação referida no inciso V deste 

artigo será autorizada somente quando o 

interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou 

entidade dos prejuízos resultantes e decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso IV. 

§ 3º - A aplicação da sanção prevista no inciso V 

deste artigo é de competência exclusiva da 

autoridade máxima do órgão ou entidade pública, 

facultada a defesa do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista. 

Artigo 75 - Os órgãos e entidades estaduais 

respondem diretamente pelos danos causados 

em decorrência da divulgação não autorizada ou 

utilização indevida de documentos, dados e 

informações sigilosos ou pessoais, cabendo a 

apuração de responsabilidade funcional nos 

casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo 

direito de regresso. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-

se à pessoa física ou entidade privada que, em 

virtude de vínculo de qualquer natureza com 

órgãos ou entidades estaduais, tenha acesso a 

documento, dado ou informação sigilosos ou 

pessoal e a submeta a tratamento indevido. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Artigo 76 - O tratamento de documento, dado ou 

informação sigilosos resultante de tratados, 

acordos ou atos internacionais atenderá às 

normas e recomendações constantes desses 

instrumentos. 

Artigo 77 - Aplica-se, no que couber, a Lei federal 

nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em 

relação à informação de pessoa, física ou 
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jurídica, constante de registro ou banco de dados 

de entidades governamentais ou de caráter 

público. 

 “Artigo 78 – Cabe à Secretaria de Governo:”; 

(NR) 

I - realizar campanha de abrangência estadual de 

fomento à cultura da transparência na 

Administração Pública Estadual e 

conscientização do direito fundamental de acesso 

à informação; 

II - promover treinamento de agentes públicos no 

que se refere ao desenvolvimento de práticas 

relacionadas à transparência na Administração 

Pública Estadual; 

III - formular e implementar política de segurança 

da informação, em consonância com as diretrizes 

da política estadual de arquivos e gestão de 

documentos; 

IV - propor e promover a regulamentação do 

credenciamento de segurança de pessoas 

físicas, empresas, órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual para tratamento 

de informações sigilosas e pessoais. 

 “Artigo 79 – A Ouvidoria Geral do Estado, será 

responsável pela fiscalização da aplicação da Lei 

federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e 

deste decreto no âmbito da Administração 

Pública Estadual, sem prejuízo da atuação dos 

órgãos de controle interno.”. (NR) 

Artigo 80 - Este decreto e suas disposições 

transitórias entram em vigor na data de sua 

publicação. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 1º - Fica instituído Grupo Técnico, junto ao 

Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP, 

visando a promover os estudos necessários à 

criação, composição, organização e 

funcionamento da Comissão Estadual de Acesso 

à Informação. 

Parágrafo único - O Presidente do Comitê de 

Qualidade da Gestão Pública designará, no prazo 

de 30 (trinta) dias, os membros integrantes do 

Grupo Técnico. 

Artigo 2º - Os órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual deverão 

proceder à reavaliação dos documentos, dados e 

informações classificados como ultrassecretos e 

secretos no prazo máximo de 2 (dois) anos, 

contado do termo inicial de vigência da Lei 

federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 1º - A restrição de acesso a documentos, dados 

e informações, em razão da reavaliação prevista 

no "caput" deste artigo, deverá observar os 

prazos e condições previstos na Lei federal nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 2º - No âmbito da administração pública 

estadual, a reavaliação prevista no "caput" deste 

artigo poderá ser revista, a qualquer tempo, pela 

Comissão Estadual de Acesso à Informação, 

observados os termos da Lei federal nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, e deste decreto. 

§ 3º - Enquanto não transcorrido o prazo de 

reavaliação previsto no "caput" deste artigo, será 

mantida a classificação dos documentos, dados e 

informações nos termos da legislação 

precedente. 

§ 4º - Os documentos, dados e informações 

classificados como secretos e ultrassecretos não 

reavaliados no prazo previsto no "caput" deste 

artigo serão considerados, automaticamente, de 

acesso público. 

Artigo 3º - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da vigência deste decreto, a autoridade máxima 

de cada órgão ou entidade da Administração 

Pública Estadual designará subordinado para, no 

âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer 

as seguintes atribuições: 

I - planejar e propor, no prazo de 90 (noventa) 

dias, os recursos organizacionais, materiais e 

humanos, bem como as demais providências 

necessárias à instalação e funcionamento dos 

Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, a que 
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se refere o artigo 7º deste decreto; 

II - assegurar o cumprimento das normas 

relativas ao acesso a documentos, dados ou 

informações, de forma eficiente e adequada aos 

objetivos da Lei federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, e deste decreto; 

III - orientar e monitorar a implementação do 

disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, e neste decreto, e apresentar 

relatórios periódicos sobre o seu cumprimento; 

IV - recomendar as medidas indispensáveis à 

implementação e ao aperfeiçoamento das 

normas e procedimentos necessários ao correto 

cumprimento do disposto neste decreto; 

V - promover a capacitação, o aperfeiçoamento e 

a atualização de pessoal que desempenhe 

atividades inerentes à salvaguarda de 

documentos, dados e informações sigilosos e 

pessoais. 

Artigo 4º - As Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA deverão 

apresentar à autoridade máxima do órgão ou 

entidade, plano e cronograma de trabalho, no 

prazo de 30 (trinta) dias, para o cumprimento das 

atribuições previstas no artigo 6º, incisos I e II, e 

artigo 32, inciso I, deste decreto. 

Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 2012 

GERALDO ALCKMIN 

 


