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Resolução nº 165/2022-PGE 

 
Aprova a minuta de Termo de Compromisso e Confidencialidade a ser exigido da-
queles que tenham acesso a dados pessoais no âmbito da PGE, conforme previsto 
nos artigos 11, 18, inc. II, e 46, inc. I, da Política de Privacidade de Dados Pessoais 
da PGE, aprovada pela Deliberação nº 90/2021-CSPGE. 
 
 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercício das 
atribuições legais e regulamentares definidas no art. 5° da Lei Complementar n° 26, 
de 30 de dezembro de 1985, alterada pela Lei Complementar nº 40, de 08 de 
dezembro de 1987, pela Lei Complementar nº 195, de 28 de abril de 2016 e pela Lei 
Complementar nº 246, de 20 de maio de 2022, no art. 14 da Lei n° 19.848, de 3 de 
maio de 2019, e no art. 7.º do Decreto n.º 6.474, de 14 e dezembro de 2020; e 
CONSIDERANDO 
- o cumprimento à inciativa “15.4. Aprimorar os instrumentos e ferramentas de 
gestão e controle” do Plano Estratégico 2021-2023 da Procuradoria-Geral do Estado; 
e 
- o conteúdo do e-Protocolo 19.089.839-3 

 
RESOLVE 

 
 

Art. 1º Aprovar a minuta de Termo de Compromisso e Confidencialidade a ser 
exigido daqueles que tenham acesso a dados pessoais no âmbito da PGE, conforme 
previsto nos artigos 11, 18, inc. II, e 46, inc. I, da Política de Privacidade de Dados 
Pessoais da PGE, aprovada pela Deliberação nº 90/2021-CSPGE. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
PUBLIQUE-SE. ANOTE-SE. 
 
 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 
 
 

Leticia Ferreira da Silva 
Procuradora-Geral do Estado 
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TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 
(Fundamento: art. 11 da Política de Privacidade de Dados Pessoais da PGE)  

 
NOME:  
CPF:  

 
Por este termo, declaro para os devidos fins que: 
1. Comprometo-me a manter a confidencialidade sobre os dados pessoais a que 

tiver acesso no exercício do cargo ou função no âmbito da Procuradoria-Geral 
do Estado – PGE em conformidade com o disposto nos itens seguintes deste 
Termo. 

2. Comprometo-me a utilizar os dados, informações e sistemas, aos quais tiver 
acesso no cargo ou função, exclusivamente para a realização dos trabalhos per-
tinentes ao exercício das atribuições legais da Procuradoria-Geral do Estado - 
PGE, em atendimento à sua finalidade pública e na persecução do interesse pú-
blico. 

3. Comprometo-me a efetuar o tratamento de dados pessoais em conformidade 
com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e 
com a Política de Privacidade de Dados Pessoais da PGE, adotando medidas 
razoáveis para garantir a utilização dos dados protegidos na extensão autoriza-
da na LGPD e observando os princípios da finalidade, adequação, necessidade, 
livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não 
discriminação, responsabilização e prestação de contas. 

4. Comprometo-me a não disponibilizar nem garantir acesso aos dados pessoais 
mantidos na PGE para quaisquer pessoas não autorizadas ou competentes de 
acordo com as normas legais, regulamentares e internas da Instituição. 

5. Comprometo-me a não efetuar gravação, compartilhamento ou cópia da docu-
mentação confidencial a que tiver acesso, sem prévia autorização escrita do su-
perior hierárquico e, ainda, comprometo-me a utilizá-la exclusivamente para os 
fins colimados pela PGE. 

6. Comprometo-me a manter a necessária cautela quando da exibição de dados 
em tela, impressora ou na gravação em meios eletrônicos, a fim de evitar que 
deles venham a tomar ciência pessoas não autorizadas. 

7. Comprometo-me a cumprir as normas, recomendações, orientações de segu-
rança da informação e prevenção de incidentes de segurança da informação pu-
blicadas pela PGE (Política de Segurança da Informação, Plano de Resposta a 
Incidentes de Segurança da Informação, Termo de Uso e Responsabilidade, ori-
entações de gestão de senhas, dentre outras). 

8. Comprometo-me a contatar obrigatoriamente o Encarregado de dados designa-
do pela PGE quando da suspeita ou da ocorrência efetiva das seguintes ações: 

8.1 operação de tratamento de dados pessoais realizada sem base legal que a justifique; 

http://www.pge.pr.gov.br/
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8.2 operação de tratamento de dados pessoais que ultrapasse as atribuições regulamen-
tares ou contratuais do agente de tratamento; 

8.3 operação de tratamento de dados pessoais que seja realizada em desconformidade 
com a Política de Segurança da Informação da PGE; 

8.4 eliminação ou destruição não autorizada pela PGE de dados pessoais de platafor-
mas digitais ou acervos físicos em todas as instalações da Instituição ou por ela utili-
zadas; 

8.5 qualquer outra violação da Política de Segurança da Informação da PGE ou de qual-
quer um dos princípios de proteção de dados dispostos no art. 6º da Lei Federal nº 
13.709, de 2018. 

9. Estou ciente de que os recursos de tecnologia disponibilizados pela PGE para o 
exercício de atividades profissionais, como email corporativo, ambiente de servi-
dores, aplicações, acesso à internet, armazenamento em nuvem e recursos de 
impressão, devem ser utilizados única e exclusivamente para os fins do serviço 
público; qualquer uso fora deste escopo, inclusive para fins pessoais, é de minha 
exclusiva responsabilidade. 

10. Estou ciente de que os documentos físicos que contenham dados pessoais e 
que estiverem dentro das sedes da PGE deverão ser armazenados em um local 
com segurança física de acesso, como salas, armários ou gavetas protegidas 
por chave ou outros meios. 

11. Estou ciente de que é vedada a circulação de documentos físicos no interior da 
PGE para finalidade estranha às atribuições constitucionais, legais e regulamen-
tares deste órgão. 

12. Estou ciente de que os compromissos acima se referem a todos os dados deti-
dos, usados ou transmitidos pela ou em nome da PGE, em meio físico ou digital, 
em qualquer tipo de mídia, inclusive sistemas de computador e dispositivos por-
táteis. 

13. Estou ciente de que o uso indevido dos dados, informações, documentos e sis-
temas poderá acarretar a minha responsabilização administrativa, civil e criminal, 
nos termos da lei. 

14. Estou ciente de que as disposições deste instrumento devem ser aplicadas a 
qualquer informação confidencial que possa já ter sido acessada e/ou conhecida 
pelo compromitente, antes da data de sua assinatura. 

15. Estou ciente de que as obrigações ora assumidas permanecerão em vigor du-
rante todo o período do vínculo com a PGE, assim como após o seu término, na 
forma da lei. 

16. Estou ciente de que o presente TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCI-
ALIDADE e a Política de Privacidade de Dados Pessoais da PGE poderão sofrer 
alterações, edições, adições, parciais ou integrais, cabendo ao compromitente 
visitá-los rotineiramente, por meio do sítio eletrônico da PGE na rede mundial de 
computadores, de modo a tomar integral conhecimento das novas disposições e 
regramentos. 
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17. Estou ciente de que após a concordância inicial com esse Termo, eventuais alte-
rações dele não dependerão de novo compromisso, sendo de minha responsabi-
lidade revisitar esse TERMO no sítio eletrônico da PGE na rede mundial de 
computadores em busca de atualização sobre suas regras. 

 
Data: _____________ 

 
 

Assinatura:_________________ 
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