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 1  Para os efeitos dessa Norma, e em consonância com a Política de Segurança da 

Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, entende-se por: 

1.1  Informação: conjunto de dados, textos, imagens, métodos, sistemas ou 

quaisquer formas de representação dotadas de significado em determinado 

contexto, independentemente do suporte em que resida ou da forma pela 

qual seja veiculado. 

1.2  Proprietário da informação: responsável por: atribuir os níveis de classificação 

que uma informação demanda, autorizar pedidos de acesso a informações 

de sua propriedade e autorizar divulgação de informações; normalmente 

deve ser um gerente de área cujas informações são de sua responsabilidade 

direta. 

1.3  Custodiante: pessoa física, unidade ou projeto do Tribunal que zela pelo 

armazenamento e preservação de informações que não lhe pertencem, mas 

estão sob sua custódia, portanto deve garantir que os requisitos de 

segurança (confidencialidade, disponibilidade e integridade) sejam 

preservados. 

1.4  Usuário interno: qualquer servidor ativo ou unidade do Tribunal que tenha 

acesso, de forma autorizada, a informações produzidas ou custodiadas pelo 

TRT11. 

1.5 Usuário colaborador: prestador de serviço terceirizado, estagiário ou qualquer 

outro colaborador do Tribunal que tenha acesso, de forma autorizada, a 

informações produzidas ou custodiadas pelo Tribunal. 

1.6 Usuário externo: qualquer pessoa física ou jurídica que tenha acesso, de forma 

autorizada, a informações produzidas ou custodiadas pelo Tribunal e que não 

seja caracterizada com usuário interno ou usuário colaborador. 

1.7  Rótulo: identificação física ou eletrônica da classificação atribuída à 

informação. 

 2  A classificação de informações deve ser aplicada aos documentos formais: 

Memorandos, Atas, Processos, Atestados, Cautelas, Planos, Projetos, Contratos, 

Declarações, Ofícios, Ordens de Serviço, Relatórios, Termos, Votos e outros, em 

quaisquer formas de representação. 
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 3  As informações produzidas ou custodiadas pelo Tribunal são classificadas em função 

do seu grau de confidencialidade nos seguintes níveis: 

 3.1  Públicas: informações que podem ser divulgadas a qualquer pessoa; 

 3.2  Internas: informações que não podem ser divulgadas para o público externo e 

deverão estar disponíveis somente aos servidores do Tribunal; 

 3.3  Restritas: informações que, por sua natureza, só podem ser divulgadas a 

grupo restrito de pessoas; 

 3.4  Sigilosas: informações que, em razão de lei, interesse público ou para a 

preservação de direitos individuais, devam ser de conhecimento reservado e, 

portanto, requeiram medidas especiais de segurança e salvaguarda. 

 4  Ao conjunto de informações que não possa sofrer fracionamento para fins de acesso, 

deverá ser atribuído o grau de confidencialidade da sua parte cuja classificação seja a 

mais restritiva. 

 5  Todas as partes, seções, anexos, páginas, planilhas, gráficos, ou quaisquer outros 

componentes de informação não pública, independente do suporte em que residam ou 

da forma pela qual sejam veiculados, devem ter seus graus de confidencialidade 

identificados por meio de rótulos padronizados, em consonância com as regras de 

identidade visual do TRT11, ressalvados os limites de fracionamento indicados no item 

anterior. 

 6  Observados os dispositivos legais, normativos e regimentais relativos ao sigilo, devem 

ser classificados quanto à confidencialidade como sigilosos: 

 6.1  Informações relativas a despesas caracterizadas, em lei, como de natureza 

reservada; 

 6.2   Informações protegidas por sigilo fiscal, bancário, comercial ou outros 

previstos em lei; 

 6.3  Matéria cujo sigilo seja considerado pelo Tribunal como imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado, ou quando a defesa da intimidade, vida 

privada, honra, imagem pessoal e/ou o interesse social o exigirem; 

 6.4  Denúncias formuladas, no resguardo dos direitos e garantias individuais, até 

decisão definitiva sobre a matéria; 
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 6.5   Processos administrativos disciplinares e sindicâncias; 

 6.6   Dados funcionais e pessoais cuja divulgação comprometa a preservação da 

intimidade, da vida privada e de direitos individuais; 

 6.7  Outros assuntos considerados pelo proprietário da informação como de 

natureza sigilosa. 

 7  Os Desembargadores, Juízes e Diretores podem indicar, orientar e autorizar, a 

qualquer tempo, nos processos e documentos de sua competência, tanto a 

classificação de determinada informação como sigilosa quanto o levantamento do sigilo 

e a consequente reclassificação da informação. 

 8  Salvo manifestação contrária de autoridade competente, devem ser classificados 

quanto a confidencialidade no mínimo como restritos: 

 8.1   Informações relacionadas a assuntos de interesse exclusivo de uma 

ou mais unidades, projetos ou grupos de trabalho do Tribunal; 

 8.2   Documentação e outros dados não públicos referentes a sistemas 

corporativos de tecnologia da informação; 

 8.3  Peças da etapa de instrução de processo sem parecer conclusivo do 

titular da unidade técnica ou, por delegação de competência, de diretor da mesma 

unidade; 

 8.4   Outros assuntos que, a juízo do proprietário da informação, não 

possam ser objeto de divulgação ampla. 

 9  É permitida a elaboração de extratos de documentos restritos, para divulgação interna 

ou pública, mediante autorização formal do proprietário da informação ou autoridade 

competente, exceto quando expressamente vedado no documento original. 

 10  Cabe ao proprietário da informação classificá-la quanto à confidencialidade no 

momento em que a informação for produzida ou obtida. 

 10.1  No ato da classificação da informação, o proprietário deve considerar a 

legislação em vigor, os controles administrativos e tecnológicos necessários ao 

tratamento da confidencialidade da informação, as necessidades de 

compartilhamento ou restrição de acesso e os custos de proteção; 
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 10.2  O proprietário da informação, ao classificá-la como sigilosa ou restrita, 

deve indicar o grupo de pessoas, projetos ou unidades do Tribunal com 

permissão para acessá-la com privilégio de leitura. 

 10.3  O proprietário da informação, ao classificá-la em qualquer nível, deve 

indicar o grupo de pessoas, projetos ou unidades do Tribunal com permissão 

para acessá-la com privilégio de leitura e alteração. 

 10.4  As informações produzidas pelo Tribunal podem ser reclassificadas 

pelo proprietário da informação ou pela autoridade competente, por iniciativa 

própria ou por provocação de qualquer usuário, cabendo comunicação 

imediata da alteração aos custodiantes da informação para correta rotulação. 

 10.5  Após manifestação sobre classificação da informação proferida pelos 

Desembargadores, Juízes ou Diretores nos processo e documentos sob sua 

competência, não cabe classificação diversa por parte do proprietário da 

informação. 

 10.6  A informação deverá receber um rótulo identificando sua classificação, 

informações classificadas como públicas não requerem rótulos. 

 11  Não deve ser classificadas como sigilosas, restritas ou internas as informações 

contidas em documentos que, por força de lei, sejam de natureza pública ou de 

domínio público. 

 12  A cada grau de classificação corresponde um conjunto de controles administrativos e 

tecnológicos compatíveis com os danos à imagem ou às operações vitais ao negócio 

do Tribunal, decorrentes do uso ou do acesso não autorizado à informação. 

 12.1  Todos os usuários sujeitos a esta norma devem observar os controles 

administrativos e tecnológicos necessários à garantia de confidencialidade, de 

acordo com a classificação da informação a que tenham acesso ou que esteja 

sob sua guarda. 

 12.2  No caso de dúvida quanto aos controles administrativos e tecnológicos 

adequados para proteção da confidencialidade de determinada informação, por 

inexistência ou má visualização do respectivo rótulo, cabe ao usuário consultar 

o proprietário da informação. 
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 12.3  Os controles administrativos e tecnológicos necessários à garantia de 

confidencialidade a serem observados por usuários externos, quando 

autorizados pelo Tribunal a acessar informações que não sejam de domínio 

público, são expressos no Termo de Confidencialidade e Responsabilidade 

(NC01 - Anexo I). 

 12.4  Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação adequar as 

soluções tecnológicas aos controles necessários ao cumprimento desta 

Norma. 

 12.5  A definição dos rótulos que deverão constar nas informações, em cada 

grau de classificação, de acordo com sua representação, será abordada em 

procedimento específico. 

 13  As informações produzidas ou custodiadas pelo Tribunal são classificadas quanto à 

disponibilidade em função do impacto que a indisponibilidade da informação acarretaria 

à imagem ou às operações vitais ao negócio do Tribunal, conforme os Acordos de 

Nível de Serviço (ANS). 

 14  A regulamentação da classificação quanto ao prazo de retenção se dá por meio de ato 

da Presidência que dispõe sobre procedimentos e ações de gestão documental no 

TRT11. 

 

Questões a considerar: 

1) Data para início da classificação? 

• A ser definida em ato posterior 

• A partir da homologação da norma? 

• Gradual, de acordo com treinamentos? 

2) Meios tecnológicos para classificar as informações? 

• Rótulos eletrônicos 

• Rodapé das páginas impressas 

• Capa de documentos impressos 

3) Procedimentos para cópias/reproduções de documentos de acordo com a classificação? 

Pessoas autorizadas a tirar cópias de processos e outros documentos? 

4) Duração da classificação? Prazo de validade para cada nível de classificação 



  

TTRRIIBBUUNNAALL  RREEGGIIOONNAALL  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO    

1111ªª..  RREEGGIIÃÃOO  

NNOORRMMAA  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  0055  ––  NNCC0055  

 

 

PSI-NC05 

V2.0 

 

PSI-NC05 – CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES Página 7 de 7 
 

 

5) Classificação quanto a: 

Confidencialidade ok 

Integridade ok? 

Disponibilidade ok? 

prazo de retenção ?? (gestão documental ??) 

criticidade ?? 

 

 

PSI, Art. 7, Parágrafo único: “Toda informação gerada neste Tribunal deverá ser classificada 
em termos de seu valor, requisitos legais, sensibilidade, criticidade e necessidade de 
compartilhamento.” 


