
 

 

GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL 



 

 

Agenda  

• Lei de Acesso à Informação  

• Documentos Sigilosos  

• Nível de Acesso no SEI  

• Processos Sigilosos no SEI  

• Apresentação do Uso de Processos Sigilosos no  

SEI  

  

  

  



 

 

   2  

Lei de Acesso à Informação  
•LEI Nº 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012: Regula o acesso a 

informações no Distrito Federal previsto no art. 5º, XXXIII, no art. 37, 
§ 3º, II, e no art. 216, § 2º, da Constituição Federal e nos termos do 
art. 45, da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá 
outras providências.  

•Art. 25. 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 informações 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;  

Lei de Acesso à Informação  
•Art. 25. São consideradas imprescindíveis à segurança da 
sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de 
classificação, as informações cuja divulgação ou acesso 
irrestrito possam:  

–V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos 
das Forças Armadas;  

–VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e de 
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 
nacional;  



 

 

–VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 
autoridades distritais, nacionais ou estrangeiras e de seus 
familiares;  

–VIII – comprometer atividades de inteligência, bem como de 
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a 
prevenção ou a repressão de infrações.  

Documentos Sigilosos  
• Documentos submetido temporariamente à 

restrição de acesso em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da 

sociedade e do Estado;  

• Documentos que contenham informações 

protegidas por outras hipóteses legais de sigilo, 



 

 

tais como sigilo fiscal, bancário, industrial, entre 

outras, sendo necessário indicar, no campo 

correspondente, qual é a hipótese legal que 

fundamenta o sigilo.   

 

Nível  de  Acesso no SEI 

  



 

 

• Público: visualizados por qualquer usuário 

cadastrado no SEI;  

• Restrito: restrito às unidades pelas quais o 

processo tramitar;  

• Sigiloso: quando o acesso aos documentos e ao 

processo é exclusivo às pessoas a quem for 

atribuída permissão específica.  



 

 

Nível de Acesso no SEI  
• Todos os documentos assumem o 

comportamento do maior nível de restrição de 
acesso;  

• Processos sigilosos não são recuperáveis pela 
funcionalidade de pesquisa;  

• Não  são  registrados  nas  estatísticas 
 do sistema;  

• Para alterar o nível de acesso de “Restrito” ou 
“Público” para “Sigiloso”, o processo deve 



 

 

estar aberto somente para a unidade que 
efetua a operação.  

Nível de Acesso no SEI  

• Um processo sigiloso não pode ser incluído 
em  blocos  ou  em  acompanhamento 
especial;  

• Processos sigilosos não podem ser anexados 
a outros processos.   



 

 

• Permitem ser relacionados a outros 
processos. Neste caso, só ficam visíveis para 
os usuários que possuem acesso a eles  

Processos Sigilosos no SEI  
  

• Processos e documentos sigilosos são 
indicados por meio do ícone  ao lado dos 
respectivos números (árvore do 
processo).  



 

 

 

Processos Sigilosos no SEI  
  

• O SEI permite que processos sigilosos 
tenham acompanhamento de trâmites 
usuário a usuário, desde que, credenciados 
para acesso.   



 

 

• Os usuários podem ser da unidade geradora 
ou de outras unidades.  

 

Processos Sigilosos no SEI  
  

• Também é possível “Cassar a Credencial de 
Acesso”   



 

 

 

Processos Sigilosos no SEI  
  

• Um usuário que recebeu uma credencial de 
acesso a um processo sigiloso o visualizará 
com um fundo colorido.  



 

 

  

Processos Sigilosos no SEI  
  

• Ao selecionar o processo, o sistema abre a 
janela “Credencial de Acesso”.  

  



 

 

    

Processos Sigilosos no SEI  
  

  



 

 

• Nesta tela estarão disponíveis os ícones 
“Gerenciar Credenciais de Acesso”  e 
“Renunciar Credenciais de Acesso”   

  

  



 

 

• Não é necessário enviar o processo para 
a unidade do usuário com credencial 
para acesso.  

Dúvidas?      

Obrigada(o)!  

  

Contato: 
gestaosei@seplag.df.gov.br  

Fone: 3313-8178  


