
 
 

ANEXO II - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 
 

Eu, ..., brasileiro, solteiro, estudante, CPF nº ... abaixo firmado, assumo o compromisso 
de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras a que 
tiver acesso durante o desempenho das minhas atividades no IEL/DR/PR. 
 

1. Para os fins do presente Termo serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS 

todas as informações, dados ou amostras fornecidas pelo IEL/DR/PR ou por Parceiro 

deste, patenteadas ou não, de natureza técnica, operacional, industrial, comercial, 

jurídica, Know-how, invenções, processos, fórmulas, designs, instalações, 

equipamentos, segredos de negócio, segredos de fábrica, habilidades 

especializadas, projetos, fluxogramas, componentes, fórmulas e diagramas, 

patenteáveis ou não, planos de negócios (business plans), métodos de contabilidade, 

técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, 

pareceres, pesquisas discussões, conversações, negociações, seja por meio físico 

(v.g. documentos expressos, manuscritos, fac-símile, correspondências em geral, 

mensagens eletrônicas, fotografias, reuniões levadas a termo, etc), visual, qualquer 

forma registrada em mídia eletrônica (fitas, disquetes, CD´s, DVD´s, links, etc) e oral, 

independente do meio em que forem transmitidas. 

 
2. Este Termo abrange todas as Informações Confidenciais e Sigilosas que já foram e 

que serão divulgadas a partir desta data. 

3. Por este Termo de Confidencialidade, comprometo-me a: 

 
a) manter sigilo e utilizar as Informações apenas com o propósito de bem e fiel 

cumprir as atividades vinculadas ao projeto (indicar), não utilizando as 

mesmas em proveito próprio ou alheio, exclusivo e/ou unilateral, presente ou 

futuro, inclusive: não divulgar tais Informações a terceiros; proteger as 

Informações que lhe forem divulgadas; manter procedimentos 

administrativos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer 

documentos ou Informações Confidenciais, devendo comunicar 

imediatamente ao IEL/DR/PR a ocorrência de incidentes desta natureza, o 

que não excluirá minha responsabilidade; 

 
b) somente divulgar as Informações Confidenciais e Sigilosas a terceiros 

mediante consentimento prévio e por escrito do IEL/DR/PR , ou em caso de 

determinação judicial ou legal, hipótese em que deverá informar de 

imediato, por escrito, ao IEL/DR/PR , para que este procure obstar e afastar 

a obrigação de revelar as informações; 

 

c) cooperar com o IEL/DR/PR em qualquer ação judicial que vise à proteção 

das Informações Confidenciais; 



 
 

 

d) declarar que todas as Informações Confidenciais e Sigilosas recebidas são, 

e continuarão a ser, de propriedade do IEL/DR/PR ou de Parceiro deste, 

ficando desde já vedada a sua cópia, back up ou reprodução, por qualquer 

meio e forma, sem a permissão expressa por escrito do IEL/DR/PR ; 

 
e) devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos eventualmente 

fornecidos, inclusive as cópias e/ou derivados porventura necessárias, na 

data estipulada pelo IEL/DR/PR para entrega, ou quando não for mais 

necessária a manutenção das Informações Confidenciais, comprometendo-

me a não reter quaisquer reproduções, cópias ou segundas vias 

eventualmente em meu poder sob permissão do IEL/DR/PR , sob pena de 

incorrer nas responsabilidades e penalidades previstas neste instrumento; 

 

f) respeitar os direitos exclusivos do IEL/DR/PR ou de Parceiro deste, 

relativos à propriedade industrial e intelectual, oriundos de inventos, ideias e 

concepções, estejam ou não protegidas por patentes ou outros meios de 

proteção de direitos autorais. 

 

4. Caso o IEL/DR/PR ou Parceiro deste tenha fornecido qualquer amostra sob ou em 

antecipação a este Termo, deve ser igualmente considerada como Informação 

Confidencial, pelo que comprometo-me a: manter a posse segura de tal amostra; não 

fornecê-la integralmente ou qualquer parte dela para terceiros; não dar a 

conhecimento de terceiros a sua composição de design ou aplicação; não analisá- la 

ou tentar de qualquer maneira determinar a sua composição, a menos que tal 

amostra tenha sido fornecida expressamente para efeito de tal análise, situação em 

que deverá ser feita na forma e nas medidas aprovadas pelo IEL/DR/PR , ficando 

obrigado a fornecer ao IEL/DR/PR os resultados da análise e eventual avaliação. Do 

mesmo modo, os resultados dessas análises devem ser considerados Informações 

Confidenciais e de propriedade do IEL/DR/PR . 

 

Ao assinar o presente Termo de Confidencialidade, declaro que: 
a) todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas por este 

instrumento e pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes; 

b) este instrumento só poderá ser alterado mediante a celebração de novo termo 

que expressamente o substitua ou através de aditivo ao presente Termo; 

c) as alterações do número, natureza e quantidade das informações confidenciais 

disponibilizadas pelo IEL/DR/PR não descaracterizarão ou reduzirão o 

compromisso ou as obrigações pactuadas neste Termo, que permanecerão 

válidos e com todos os seus efeitos legais em qualquer das situações tipificadas 

neste instrumento; 



 
 

 

d) o acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento 

de qualquer das Informações Confidenciais disponibilizadas em 

razão do Projeto serão incorporadas a este Termo, passando a 

fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, 

recebendo também a mesma proteção descrita para as 

informações iniciais disponibilizadas, não sendo necessário, 

nessas hipóteses, a assinatura ou formalização de Termo 

Aditivo; 

e) as disposições deste instrumento devem ser aplicadas 

retroativamente a quaisquer Informações Confidenciais que 

possam já ter sido divulgadas antes da data de sua assinatura. 

 

5. A inobservância de quaisquer das disposições deste de 

confidencialidade e sigilo estabelecidas neste instrumento poderá 

sujeitar o firmatário deste Termo à indenização pelas perdas e danos 

causados ao IEL/DR/PR , bem como às responsabilidades civil e 

criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo 

judicial e/ou administrativo. 

 
6. Nenhuma disposição neste Termo deve ser entendida, expressa ou 

implicitamente, como concessão de quaisquer direitos sobre 

patentes, informações técnicas ou know-how, sobre marca registrada 

ou de quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados. 

 
7. O presente Termo de Confidencialidade e Sigilo será vigente 

enquanto perdurar o período de prestação de serviço do signatário 

deste instrumento com o IEL/DR/PR e, ainda, por um período de 20 

(vinte) anos a contar do seu termo final. 

 
8. Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e 

Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais e 

administrativas que poderão advir. 

 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2021 
 

 
 
 
__________________                                       ____________________ 
  XXXXXXXXXXXX 
        Iel-PR                                                              Outorgado 


