PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
Secretaria de Tecnologia da Informação

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O objetivo deste Termo de Responsabilidade é prover a necessária e adequada proteção às
informações restritas de propriedade do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
A expressão “informação restrita” abrange toda informação escrita, oral ou de qualquer outro
modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas,
especificações, desenhos, cópias, diagramas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias,
plantas, programas de computador, discos, disquetes, pendrives, fitas, contratos, planos, operações,
processos, dados financeiros, projetos, invenções e ideias, instalações, equipamentos, métodos e
metodologias, entre outros.
Eu [NOME], [nacionalidade], [estado civil], inscrito no CPF com o n.º [nº do cpf], domiciliado na
[endereço], funcionário da empresa [nome da empresa], por tomar conhecimento de informações
técnicas e jurídicas do Tribunal Regional Trabalho da 8ª Região, aceito as regras, condições e
obrigações constantes no presente termo, comprometendo-me:
I - A não utilizar as informações restritas a que tiver acesso para gerar benefício próprio, exclusivo
e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o benefício de terceiros;
II - A não fazer apropriação, reproduzir ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e
expressa do TRT8, de material ou informação restrita;
III - A não utilizar, bem como a não permitir que diretores, consultores, prestadores de serviços,
colegas de trabalho e/ou prepostos utilizem as informações restritas de forma diversa da prevista no
contrato de prestação de serviços com o TRT8;
IV - A cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores,
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente
envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços
ao TRT8, devendo cientificá-los da existência deste termo e da natureza confidencial das
informações restritas;
V - A informar imediatamente o TRT8 sobre qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas
neste termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por ação ou omissão, independentemente
da existência de dolo.
DISPOSIÇÕES FINAIS
A quebra do sigilo das informações restritas, devidamente comprovada, sem autorização expressa
do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, possibilitará a dispensa dos serviços prestados ao
TRT8. O prestador de serviço estará sujeito, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição
de todas as perdas e danos sofridos pelo Tribunal, inclusive os de ordem moral, bem como as
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responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo
administrativo e judicial.
O presente termo tem natureza irrevogável e irretratável, estando em vigor a partir da data de
assinatura e tendo validade enquanto a informação não for tornada pública pela administração do
Tribunal, ou mediante autorização formal por escrito concedida pelo TRT8.
E, por estar ciente de todas as condições e obrigações constantes neste termo, segue o aceite com o
abaixo assinado.

Belém, ___ de ___________ de 20__.

___________________________________
[Nome do Prestador de Serviço]

