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ANEXO VI 
TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

1. Assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as 
informações técnicas e outras a que tiver acesso durante minha participação no INPI 
Hack. Por este termo de sigilo e confidencialidade comprometo-me: 

a) A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício 
próprio exclusivo ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

b) A não efetuar nenhuma espécie de gravação ou cópia da documentação confidencial 
a que tiver acesso, incluindo os datasets disponibilizados no evento; 

c) A não me apropriar de material confidencial ou sigiloso da tecnologia que venha a 
estar disponível; e 

d) A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-
me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações por meu intermédio e 
obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano ou prejuízo oriundo de 
eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

2. Para os fins deste Termo, entende-se por informação confidencial toda informação 
revelada sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios, que inclui o 
conteúdo constante de dados digitais, desenhos, relatórios, estudos, materiais, 
produtos, tecnologia, programas de computador, especificações, manuais, planos de 
negócio, informações financeiras, e outras informações submetidas oralmente, por 
escrito ou qualquer outro tipo de mídia, bem como questões relativas a negócios 
revelados durante minha participação no INPI Hack. 

3. A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida por meio deste 
Termo, só poderá ser quebrada mediante autorização por escrito, concedida à minha 
pessoa, pelo INPI. 

4. Este instrumento obriga as participantes do INPI Hack, assim como seus herdeiros e 
sucessores. 

5. Fica eleito o foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

6. Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fico ciente 
de todas as sanções judiciais que poderão advir. 


