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ESTA PÁGINA NÃO PRECISA SER IMPRESSA 

 

 

O presente Termo de Sigilo, Confidencialidade e Avaliação de Tecnologia deve ter firma reconhecida em 

cartório, sendo remetida ao CRITT/UFJF, em 1 (uma) via, por meio do endereço especificado no corpo do 

documento. 
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TERMO DE SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

A      , sediada na        inscrita no CNPJ sob o nº 

     , neste ato representada, conforme seu contrato 

social/ estatuto social, por      ,  residente e domiciliado 

na      , portador da carteira de identidade      , 

expedida pela      , CPF nº      , doravante 

denominada EMPRESA.  

CONSIDERANDO: 

a) que a UFJF é proprietária de Informações técnicas, know-how e segredos de negócio referentes à 

tecnologia consubstanciada “Sistema PLC para redes de distribuição de energia elétrica de baixa 

tensão”; 

b) que a EMPRESA qualificada supra possa vir a utilizar as “Informações Confidenciais” da UFJF; 

c) que a EMPRESA tem interesse em avaliar a tecnologia descrita na Cláusula Primeira infra, desenvolvida 

pela UFJF ou de titularidade da UFJF, para possível exploração comercial da respectiva tecnologia, 

denominada “Sistema PLC para redes de distribuição de energia elétrica de baixa tensão”, 

desenvolvida pela equipe coordenada pelo Prof. Dr. Moisés Vidal Ribeiro, do Departamento de Engenharia 

Elétrica da UFJF. 

d) que para os propósitos da avaliação da tecnologia, a EMPRESA terá acesso a Informações 

Confidenciais,  

Firma a EMPRESA o presente TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, assumindo perante a UFJF 

e perante terceiros o presente compromisso de sigilo e de confidencialidade, obrigando-se ao cumprimento 

de todas as obrigações previstas neste instrumento, no âmbito das revelações de “Informações 

Confidenciais” prestadas pela UFJF, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 A UFJF possui “Informações Confidenciais” e se propõe, de acordo com os termos e condições do 

presente Termo de Sigilo, a revelar ou a fornecer cópias à EMPRESA com o propósito único e exclusivo 

da referida empresa avaliar o interesse em desenvolver comercialmente a tecnologia “Sistema PLC 

para redes de distribuição de energia elétrica de baixa tensão”. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONCEITO 

 
2.1  A expressão “Informação Confidencial” abrange toda e qualquer informação revelada e associada à 

tecnologia citada na cláusula primeira supra, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios de 

comunicação, inclusive eletrônicos, incluindo aqui materiais, quer sejam biotecnológicos ou não, tais como 

amostras de produto/tecnologia, documentos, desenhos, dados de especificações, gráficos, know-how 

técnico, documentos transmitidos eletronicamente, e-mails, etc., recebidos da UFJF. 

 

Parágrafo único: fica excluído do conceito “Informação Confidencial” todo o conteúdo que estiver sob 

domínio público antes de sua revelação à EMPRESA, ou que se tornar público pelo Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial - INPI ou pelo Órgão competente em âmbito internacional. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

3.1 O presente “Termo de Sigilo” vigorará por 10 anos ou até que perdurem os direitos de propriedade 

intelectual referentes à tecnologia consubstanciada “Sistema PLC para redes de distribuição de energia 

elétrica de baixa tensão” junto ao INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI e/ou 

órgão competente em âmbito internacional ou quando a UFJF classifique tais “Informações Confidenciais” 

como não mais sigilosas.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

 

A EMPRESA compromete-se a: 

 

a) manter a “Informação Confidencial” sob sigilo, inclusive em relação a empresas coligadas, 

subsidiárias ou que a elas de alguma forma estejam vinculadas, usando-a somente para os 

propósitos da elaboração de proposta comercial para a industrialização e comercialização da 

tecnologia mencionada na Cláusula Primeira, com a exclusão de qualquer outro objetivo; 

b) proteger, tratar e a manter as “Informações Confidenciais” da UFJF sob o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade e, para este fim, fazer com que o acesso a tais informações seja limitado a seus 

funcionários, cujo conhecimento, no limite do necessário, seja imprescindível para avaliação do 

interesse no desenvolvimento, os quais deverão ser expressamente avisados pela EMPRESA  da 

confidencialidade de tais informações; 

c) não fazer uso das “Informações Confidenciais” da UFJF, exceto para o propósito especificado no 

objeto deste Termo de Sigilo; 
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d) não revelar, usar, ou permitir que as “Informações Confidenciais” sejam discutidas ou utilizadas por 

qualquer terceiro, sem que para isso tenha o consentimento prévio e escrito da proprietária UFJF;  

e) manusear, preservar e proteger as “Informações Confidenciais” da UFJF no mínimo com o mesmo 

cuidado com que a EMPRESA cuidaria de suas próprias “Informações Confidenciais”; 

f) divulgar as “Informações Confidenciais” apenas para aqueles que, em razão do trabalho 

desenvolvido, devam ter conhecimento dessas informações; 

g) abster-se de promover cópias de quaisquer informações/dados de propriedade da UFJF sem que 

haja o consentimento expresso da UFJF; 

h) não fazer cópia ou registro por escrito sobre qualquer parte ou todo da “Informação Confidencial” e 

garantir que esta esteja protegida de forma adequada contra revelação, cópia, registro ou uso 

indevido e não autorizado; 

i) não fazer cópia nem registro – escrito, gráfico e de formulações (cremes, géis, líquidos, materiais 

sintetizados e de quaisquer outras bases) – ligados à “informação confidencial” repassada pela 

UFJF; 

j) não reclamar, a qualquer tempo, posse de direito relativo ao uso de produtos ou processos 

derivados da “Informação Confidencial”. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REVELAÇÃO ÀS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 

5.1 Caso venha a ser legalmente obrigada por qualquer entidade governamental competente, a EMPRESA 

somente poderá revelar as “Informações Confidenciais”, mediante o envio prévio de aviso por escrito à 

UFJF, de forma a permitir-lhes propor medida cautelar ou outro recurso legal apropriado. 

5.2 A parte, assim obrigada por determinação legal, revelará tão somente as informações que forem 

legalmente exigíveis, e na extensão necessária para atender tal requerimento, devendo empreender 

seus melhores esforços para obter tratamento confidencial para quaisquer “Informações Confidenciais” 

que forem assim reveladas. 

5.3 A aplicação da exceção contida nesta cláusula quinta não tornará a Informação Confidencial como 

sendo de “domínio público”, tampouco prejudicará a obrigação de sigilo ora assumida, que continuará 

em pleno vigor. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
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6.1 Caso a EMPRESA descumpra quaisquer das obrigações previstas no presente termo, a UFJF impetrará 

a respectiva ação indenizatória junto à autoridade competente, que aplicará as sanções de cunho civil e 

criminal cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA COMUNICAÇÃO 

7.1 Quaisquer comunicações que se fizerem necessárias em função do presente Termo de Sigilo, deverão 

ser feitas por escrito e endereçadas para: 

Se, para a UFJF: 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia - CRITT 

A/C  Setor de Transferência de Tecnologia 

Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário  

Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 - Juiz de Fora - MG 

E-mail: att.critt@ufjf.edu.br 

Telefone: (32) 2102 3435 (ramal 224) 

Se, para a EMPRESA: 

      

 

. 

CLÁUSULA OITAVA – DO USO E DA DEVOLUÇÃO DAS “INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” 

8.1 A EMPRESA assumirá inteira responsabilidade por qualquer forma de tratamento não autorizado pela 

UFJF de suas “Informações Confidenciais”, quando feito por seus administradores, servidores e prestadores 

de serviço, em violação ao presente Termo de Sigilo. 

8.2 A EMPRESA, se porventura detiver ou manusear “Informações Confidenciais” obriga-se, imediatamente, 

sempre que requerido pela UFJF, a cessar o seu uso. Obriga-se, ademais, em 10 (dez) dias, a contar do 

recebimento do pedido, a destruí-las, incluindo todas as cópias e originais em qualquer meio físico ou 

eletrônico, incluindo aqui qualquer material biotecnológico. 

8.3 A revelação de qualquer Informação Confidencial feita pela UFJF não implicará ou constituirá cessão à 

EMPRESA de qualquer direito ou licença com base em qualquer patente, marca, trade secrets, know-how 

ou qualquer outro direito, de propriedade ou controlado atualmente ou no futuro, pela UFJF. 
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8.4 Todo e qualquer material que contenha “Informações Confidenciais” submetido pela UFJF à EMPRESA  

permanecerão, a todo e qualquer tempo, como de propriedade da UFJF. A EMPRESA não fará ou manterá 

cópia de qualquer material sem a prévia e expressa autorização da UFJF, bem como devolverá, 

prontamente, todo e qualquer material, quando lhe for solicitado. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Este Termo de Sigilo e Confidencialidade substitui todos os ajustes anteriores, verbais ou escritos, 

acordados entre as partes, relativamente à matéria objeto deste instrumento e não poderá ser modificado, 

alterado ou rescindido, no todo ou em parte, exceto por documento escrito assinado pelas partes. 

9.2 Não são consideradas “Informações Confidenciais” para fins do presente Termo de Sigilo aquelas que: 

a) ao tempo de sua transmissão à EMPRESA, ou posteriormente, sejam ou venham a ser de 

conhecimento público, conforme evidenciado por publicações idôneas, desde que sua 

divulgação não tenha sido causada pela própria UFJF e 

b)  já estivessem na posse legal da EMPRESA por ocasião da divulgação, desde que tenham sido 

recebidas legalmente de terceiro, sem violação de obrigação legal e/ou obrigação de sigilo 

assumida com a UFJF. 

8.3 A EMPRESA concorda que a UFJF é, e continuará sendo, a exclusiva proprietária de suas “Informações 

Confidenciais” e de todas as patentes, direitos autorais, segredos, marcas registradas, know-how e outros 

direitos de propriedade intelectual.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1 No caso de qualquer litígio envolvendo o presente, as partes se comprometem a não juntar aos 

autos do processo correspondente nenhuma informação que possa ser caracterizada como 

confidencial, sem antes solicitar ao juiz competente que seja determinado que o processo prossiga em 

segredo de justiça, nos termos do artigo 206 da Lei nº 9.279/1996. 

 

10.2 As partes elegem o Foro da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora, Estado de Minas 

Gerais, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente Termo de Sigilo, que não possam ser 

solucionadas pelo mútuo entendimento das partes contratantes. 

 
E, por estarem, assim, as partes justas e pactuadas, assinam o presente Termo de Sigilo e 

Confidencialidade, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, perante as testemunhas 

abaixo. 
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Juiz de Fora,       

 

_____________________________ 
EMPRESA AVALIADORA 

 
 

Testemunhas:  

 

1-_______________________               2 -__________________________ 

Nome:     Nome: 

CPF:      CPF: 


