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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE  DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSAS E PESSOAIS - TDDISP  

PE SG U S R PP PS E

EXPEDIENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL 
O sigilo é necessário no período processual de confidencialidade e nas
hipóteses de segredo de justiça, conforme definido por autoridade
competente.

x Hipótese legal de sigilo e de segredo de justiça - Decreto Estadual nº 58.052/2012, art.
29. 

Inquérito Policial/Ação Penal/Inquérito Civil
O sigilo é necessário nas hipóteses de segredo de justiça ou quando
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade,
conforme definido por autoridade competente.

x Hipótese legal de sigilo e de segredo de justiça - Decreto Estadual nº 58.052/2012, art.
29. 

Procedimentos CGA
Os procedimentos CGA contemplam apurações oriundas da
Corregedoria Geral da Administração e eventual sigilo é por ela própria
determinado.

x Hipótese legal de sigilo e de segredo de justiça - Decreto Estadual nº 58.052/2012, art.
29. 

03.03.01.08 Prontuiário Funcional Dados Pessoais do Funcionário x x 100
60 Após o 

desligamento do 
servidor

Devem ser preservados dados e informações do cidadão e de empregados, referentes à
intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como às liberdades e garantias
individuais - Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 27, II e art. 35, § 1º.

03.03.06.15 Prontuário Médico e Psicológico do Funcionário Servidor Público Dados Pessoais do Funcionário x 100 60
Devem ser preservados dados e informações do cidadão e de empregados, referentes à
intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como às liberdades e garantias
individuais - Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 27, II e art. 35, § 1º.

03.07.02.05 Prontuário Social Dados Pessoais do Funcionário x 40 DESLIGAMENTO
Devem ser preservados dados e informações do cidadão e de empregados, referentes à
intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como às liberdades e garantias
individuais - Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 27, II e art. 35, § 1º.

03.03.07.06 Processo de sindicância para falta disciplinar

O processo de sindicância contempla as apurações realizadas e é
constituído por termo de instalação, documentos, termos de
declarações, imagens, vídeos entre outros.
O relatório de sindicância é o resultado das apurações realizadas,
contendo a descrição dos fatos, oitivas realizadas, conclusão e
recomendação.
Embora o processo de sindicância, em si, mereça ser classificado como
secreto, a sua conclusão  poderá ser de acesso público.

x x 5
ATÉ A 

CONCLUSÃO DO 
PROCESSO

Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, VIII e art. 35, §§ 4ºe 5º. e art. 64 da Lei Estadual
10.177/98

Sistemas de freio dos trens metropolitanos x x 5

Os Sistemas de Freios dos Trens são concebidos para atuar como “Falha Segura”; ou
seja, em caso de qualquer pane nestes sistemas, os freios dos trens são acionados,
parando os trens de forma segura para os passageiros. O acesso irrestrito e o mau uso
destas informações possibilitam a ocorrência de atos de vandalismo e de outras ações
criminosas, afetando a segurança dos usuários do sistema podendo, inclusive, provocar
acidentes com vítimas fatais. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e VII.

Sistemas de Portas dos trens x x 5

Os Sistemas de Portas dos Trens são projetados de forma a possibilitar o embarque, o
transporte e o desembarque de passageiros de forma segura e confiável durante a
utilização dos trens. O acesso irrestrito e o mau uso destas informações possibilitam a
ocorrência de atos de vandalismo e de outras ações criminosas, afetando a segurança
dos usuários do sistema, provocando pânico, ferimentos e podendo, inclusive, provocar
acidentes com vítimas fatais. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e VII.

Sistema de Sinalização de Bordo (ATC/CBTC/ATO) x x 5

Os Sistemas de Sinalização de Bordo dos Trens são responsáveis pelo controle da
velocidade e da parada dos trens durante as viagens e são concebidos para atuar como
“Falha Segura”; ou seja, em caso de pane, a tração dos trens é interrompida e os freios
dos trens são acionados, parando os trens de forma segura para os passageiros. O
acesso irrestrito e o mau uso destas informações possibilitam a ocorrência de atos de
vandalismo e de outras ações criminosas, afetando a segurança dos usuários do
sistema, provocando pânico, ferimentos e podendo, inclusive, provocar acidentes com
vítimas fatais. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e VII.

Sistemas de Sinalização e Controle de Tráfego (CCO) x x 5

Os sistemas de sinalização e controle de tráfego são projetados de forma a possibilitar
toda a operação e a movimentação de passageiros de forma segura e confiável, durante
a utilização do sistema de transporte metropolitano da CPTM. O acesso irrestrito e o
mau uso destas informações possibilitam ações indevidas neste sistema podendo, por
exemplo, colocar trens de passageiros em rota de colisão, implicando em acidentes de
proporções catastróficas, com vítimas fatais. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e
VII.
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01.01.04.01

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
SÉRIE DOCUMENTAL ASSUNTOS PESSOAIS E/OU SIGILOSOS

DOCUMENTOS TÉCNICOS

Croquis - CQ; Desenho - DE; Dicionário de dados - DD; Diagrama - 
DG; Especificação Técnica - ET; Esquema - EQ; Ficha Técnica - 
FT; Instrução Técnica -  IT; Plano de Manutenção - PL; Plano de 

Operação - PE; Procedimento de Instalação e Montagem - PI;  
Procedimento de Teste - PT; Procedimento de Manutenção - PM; 

Procedimento de Operação - PO; Procedimento de Gestão 
Ambiental - PR; Manual Técnico - MT; Manual de Fabricante - MF; 

Memorial de Cálculo - MC; Memorial Descritivo -  MD; Método 
Executivo - ME; Tabelas Topográficas - TT

CLASSIFICA 
ÇÃO

PRAZO DE RESTRIÇÃO DE 
ACESSO                     

CATEGORIA FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO/ 
OBSERVAÇÕESNOME DA SÉRIE DOCUMENTAL

Legenda: PE – Pessoais; SG – Sigilosos; U – Ultrassecreto; S – Secreto; R – Reservado; PP – Prazo de restrição de acesso / Pessoais; PS – Prazo de restrição de acesso / Sigilosos; E - evento que define o final da restrição de acesso / Sigilosos
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Sistemas de transmissão de dados, STO, Multiplexers – Vias de
informação dos dados de sinalização x x 5

Os sistemas de transmissão de dados, STO, Multiplexers – Vias de informação dos
dados de sinalização, são projetados de forma a possibilitar toda a operação e a
movimentação de passageiros de forma segura e confiável, durante a utilização do
sistema de transporte metropolitano da CPTM. O acesso irrestrito e o mau uso destas
informações possibilitam ações indevidas neste sistema podendo, por exemplo,
viabilizar não só o acesso aos comandos e indicações do sistema de tráfego de trens,
assim como impedir o controle pelos operadores do trem; ou seja, permitindo até atos
terroristas que coloquem em risco a vida dos usuários. Decreto Estadual nº 58.052/12,
ar t. 30, III e VII. 

Sistemas de Subestações e Rede Aérea e respectivo tele controle x x 5

Os sistemas de Subestações e Rede Aérea e respectivo tele controle, são projetados
de forma a possibilitar o fornecimento de energia adequado a todos os sistemas da
CPTM. O acesso irrestrito e o mau uso destas informações possibilitam ações
indevidas neste sistema viabilizando, por exemplo, a paralisação do fornecimento de
energia necessária à alimentação elétrica dos trens, criando situação favorável à
ocorrência de roubos, furtos de fios e cabos, além de favorecer a formação de
tumultos entre usuários dos trens, de consequências imprevisíveis, colocando em risco
a vida de pessoas. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e VII.

Carro Controle x x 5

O carro controle é responsável pela avaliação em campo dos parâmetros ideais de
segurança dos sistemas de Superestrutura e Infraestrutura da via férrea. O acesso
irrestrito e o mau uso destas informações possibilitam a ocorrência de atos de
vandalismo e de outras ações criminosas, afetando a segurança dos usuários do
sistema podendo, inclusive, provocar acidentes com vítimas fatais. Decreto Estadual nº
58.052/12, art. 30, III e VII.

Manuais técnicos de equipamentos e trens x x 5

Contêm informações técnicas sobre o funcionamento e operação de trens e outros
sistemas operacionais. O acesso irrestrito e o mau uso destas informações,
possibilitam a ocorrência de atos de vandalismo e de outras ações criminosas,
afetando a segurança dos usuários do sistema podendo, inclusive, provocar acidentes
com vítimas fatais. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e VII.

Procedimento de Operação x x 5

Contêm informações técnicas sobre o funcionamento e operação de trens e outros
sistemas operacionais. O acesso irrestrito e o mau uso destas informações,
possibilitam a ocorrência de atos de vandalismo e de outras ações criminosas,
afetando a segurança dos usuários do sistema podendo, inclusive, provocar acidentes
com vítimas fatais. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e VII.

Plano de Contingência x x 5

Trata-se de uma estratégia adotada pela empresa, no caso de greve de seus
empregados e com objetivo de resguardar e manter os serviços de transporte e
preservar o patrimônio da empresa. Envolve segurança operacional, controle em
situações criticas e de conflitos de interesse, cujas informações podem proporcionar
condições de vandalismo ou risco operacional alheio ao controle da CPTM. O acesso
irrestrito e o mau uso destas informações podem afetar a segurança dos usuários do
sistema podendo, inclusive, provocar acidentes com vítimas fatais. Decreto Estadual nº
58.052/12, art. 30, III e VII.

Relatório COPESE Análise de segurança de sistemas ferroviários (não envolve segurança
do trabalho) x x 5

Trata-se de análise de ocorrências e de acidentes envolvendo segurança operacional
ferroviária, realizada pelo Conselho Permanente de Segurança Operacional da CPTM.
Há elevado risco na divulgação do conteúdo dos relatórios, uma vez que pode haver
exposição de fragilidades dos sistemas operacionais e incentivar vandalismos e
sabotagens, com possíveis vítimas fatais. Decreto Estadual nº 58.052/12, art. 30, III e
VII.
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SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS JULIANA APARECIDA CATARINO DE OLIVEIRA
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CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
SÉRIE DOCUMENTAL ASSUNTOS PESSOAIS E/OU SIGILOSOS

Croquis - CQ; Desenho - DE; Dicionário de dados - DD; 
Diagrama - DG; Especificação Técnica - ET; Esquema - 

EQ; Ficha Técnica - FT; Instrução Técnica -  IT; Plano de 
Manutenção - PL; Plano de Operação - PE; Procedimento 
de Instalação e Montagem - PI;  Procedimento de Teste - 
PT; Procedimento de Manutenção - PM; Procedimento de 
Operação - PO; Procedimento de Gestão Ambiental - PR; 

Manual Técnico - MT; Manual de Fabricante - MF; Memorial 
de Cálculo - MC; Memorial Descritivo -  MD; Método 

Executivo - ME; Tabelas Topográficas - TT

DOCUMENTOS TÉCNICOS

CLASSIFICA 
ÇÃO

PRAZO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO  CATEGORIA FUNDAMENTOS DA RESTRIÇÃO/ 
OBSERVAÇÕESNOME DA SÉRIE DOCUMENTAL

Legenda: PE – Pessoais; SG – Sigilosos; U – Ultrassecreto; S – Secreto; R – Reservado; PP – Prazo de restrição de acesso / Pessoais; PS – Prazo de restrição de acesso / Sigilosos; E - evento que define o final da restrição de acesso / Sigilosos
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