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TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE 
 

A Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras, com sede no SCS, Quadra 09 – Bl. B - Ed. Parque 
Cidade Corporate, Torre B, 3º andar, Asa Sul – Brasília-DF, aqui denominada TELEBRAS, e de 
outro lado a _________________, representada pelo seu bastante procurador ____________, 
RG nº _______, CPF nº ______________, residente e domiciliado na (endereço completo ), 
doravante chamado RESPONSÁVEL, têm entre si justa e acertada a celebração do presente 
TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE, por meio do qual o RESPONSÁVEL declara conhecer e 
obedecer as regulamentações descritas na Política de Segurança da Informação da TELEBRAS e 
não divulgar, sem autorização, as informações restritas ou confidenciais de propriedade da 
Instituição, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 

PRIMEIRA - O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua atuação na TELEBRAS, estabelece 
contato com informações privadas da TELEBRAS, que são conceituadas como restrita ou 
confidencial. Estas informações devem ser tratadas com absoluta reserva em qualquer condição 
e não podem ser divulgadas ou dadas a conhecer a terceiros não autorizados, sem a expressa e 
escrita autorização da TELEBRAS.  

SEGUNDA - As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas que, por sua 
natureza, são consideradas como de interesse restrito ou de confidencial, e não são ou não 
deveriam ser de conhecimento de terceiros, como por exemplo:  

1- programas de computador, seus códigos-fonte e códigos-objeto, bem como suas listagens e 
documentações;  

2- toda a informação relacionada a programas de computador existentes ou em fase de 
desenvolvimento no âmbito da Instituição e rotinas desenvolvidas por terceiros, incluindo 
fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultado de testes, arquivo de dados, 
versões “beta” de quaisquer programas, etc.;  

3- documentos relativos à lista de empregados e usuários do TELEBRAS e seus respectivos dados, 
armazenados sob qualquer forma;  

4- metodologias e ferramentas de serviços, desenvolvidas pelo TELEBRAS;  

5- parte ou totalidade dos modelos de dados que subsidiam os sistemas de informações do 
TELEBRAS sejam eles executados interna ou externamente;  

6- parte ou totalidade dos dados ou informações armazenadas nas bases de dados que subsidiam 
os sistemas de informações do TELEBRAS sejam elas residentes interna ou externamente;  

7- objetivos e conteúdo de processos judiciais, administrativos disciplinares, inquéritos, 
sindicâncias e de tomadas de contas especiais;  

8- relatórios de atividades da instituição ou de qualquer órgão interno, enquanto não tornados 
públicos;  

9- circulares e comunicações internas;  

10- quaisquer processos ou documentos classificados como restrito ou confidencial pela 
Presidência da TELEBRAS ou Chefias do Gabinete, por qualquer dos seus Diretores ou pelo 
Auditor Chefe.  

TERCEIRA - O RESPONSÁVEL reconhece ser a lista acima meramente exemplificativa e ilustrativa 
e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam, ou que venham a surgir no futuro, 
devem ser mantidas em segredo. Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada 
informação, o RESPONSÁVEL não deverá divulgar a mesma, até que venha a ser expressamente 
autorizado, pela Presidência da TELEBRAS, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma 
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interpretar-se-á o silêncio da TELEBRAS como liberação de qualquer dos compromissos ora 
assumidos.  

QUARTA - O RESPONSÁVEL reconhece expressamente que:  

Parágrafo Primeiro – Ao término da prestação dos serviços ou das atividades que resultem em 
vínculo eventual com a Telebras, objeto do Contrato/Ordem de Serviço celebrado entre a 
TELEBRAS e a ___________________,deverá entregar ao Gestor responsável pelo 
acompanhamento e controle da execução do serviço na TELEBRAS, todo e qualquer material de 
propriedade deste.  

Parágrafo Segundo - Deve devolver, inclusive, suas notas pessoais sob qualquer forma, se houver 
matéria sigilosa relacionada com a Telebras, registros de documentos de qualquer natureza que 
tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle.  

Parágrafo Terceiro – Assume o compromisso de não utilizar qualquer informação da TELEBRAS, 
adquirida por prestação de serviços à TELEBRAS.  

QUINTA - O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente à TELEBRAS acerca de qualquer 
violação das regras de proteção das informações eletrônicas por parte dele ou de quaisquer 
outras pessoas, inclusive nos casos de violação, não intencional ou culposa, do sigilo das 
informações da TELEBRAS.  

SEXTA - O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará em 
responsabilidade civil, criminal e administrativa do RESPONSÁVEL, nos moldes previstos na 
legislação pátria.  

Parágrafo Único – Apurada a responsabilidade no âmbito administrativo, a TELEBRAS 
comunicará o ocorrido à empresa contratada para adoção das medidas cabíveis, inclusive 
substituindo o mesmo por outro prestador de serviços, de mesmo nível técnico. 

SÉTIMA – O presente instrumento tem o seu início de vigência na data de sua assinatura.  

Parágrafo Único - As obrigações a que aludem este instrumento perdurarão por 05 (cinco) anos, 
contados a partir do término do instrumento de avença de que trata o §1º da Cláusula Quarta. 

 
 

Brasília (DF), ___ de _____________ de _____.  
 
 
 
___________________________________              ___________________________________ 
                           Responsável                                                                            TELEBRAS  
 
 
 
Testemunhas: 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 


