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ADENDO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA 
 
Última atualização: 13 de Fevereiro de 2021. 
 
O(A) Cliente formalizou um Contrato de Serviços com a Monitorias Serviços Digitais Ltda., 
assim como adendos atualizados de tempos em tempos (o “Contrato”) para acessar e usar 
os Serviços da Monitorias para a prestação de Serviços de Ensino e/ou Psicologia realizado 
pelo(a) Cliente e/ou pelo(a) Professor(a) e/ou Psicólogo(a), quando aplicável. Este é mais um 
adendo àquele Contrato (“Adendo”) e formaliza termos e condições adicionais que serão 
aplicáveis para o Território do Brasil. Termos em maiúsculos usados aqui, mas não definidos, 
possuem seus significados no Contrato. Ao clicar “Eu concordo”, o(a) Cliente concorda em 
se obrigar pelos termos adicionais abaixo. O(A) Cliente concorda que Professores(as) e/ou 
Psicólogos(as) com quem formalizou o Adendo de Professor(a) e/ou Psicólogo(a) deverão 
cumprir com o disposto no presente Adendo. Neste sentido, aponta a Monitorias como seu 
agente para publicar qualquer atualização no Adendo de Professor(a) e/ou Psicólogo(a) por 
meio de mensagem por e-mail.  
 
1. Informações e Segredos Comerciais. Para efeitos deste Adendo, Informações e Segredos 
Comerciais significam, sem qualquer limitação, as invenções, segredos de profissão, dados 
comerciais, cadastro de clientes, cadastros de usuários, lista de vendas, mala direta, 
informações técnicas, know-how, projetos, especificações, patentes, plantas de qualquer 
espécie, utensílios, equipamentos, softwares, tecnologia, informações de pesquisa e 
desenvolvimento, manuais de qualquer espécie, procedimentos operacionais, códigos-
fonte, rotinas, métodos, processos e procedimentos, conhecimentos tecnológicos 
específicos, bem como toda e qualquer informação oral ou escrita, de qualquer espécie, de 
propriedade da Monitorias, que cheguem, legítima ou ilegitimamente, ao conhecimento 
do(a) Cliente e seus(suas) Professores(as) e/ou Psicólogos(as), quando aplicável. 
 
2. Fica certo e ajustado que todas as informações e Segredos Comerciais da Monitorias são 
de propriedade da mesma e só poderão ser utilizadas pelo Cliente exclusivamente para os 
fins previstos no Contrato e demais adendos. O(A) Cliente reconhece e concorda a não 
divulgar, propagar, reproduzir, explorar, publicar, duplicar, transferir ou revelar, direta ou 
indiretamente, por si ou através de terceiros, quaisquer Informações e Segredos Comerciais, 
sem a prévia e expressa autorização por escrito da Monitorias, conforme lei aplicável e 
outros dispositivos legais que protegem a propriedade industrial e vedam a concorrência 
desleal. 
 
3. O(A) Cliente responsabiliza-se pela guarda das Informações e Segredos Comerciais objeto 
do Contrato e demais adendos, resguardando-as de qualquer divulgação, ainda que em 
decorrência de caso fortuito ou força maior. 
 
4. Sob pena de responsabilidade civil e criminal, o(a) Cliente reconhece e concorda em 
guardar absoluto sigilo acerca das Informações e Segredos Comerciais a que tiver acesso em 
razão do Contrato e demais adendos, mesmo após a sua rescisão, abstendo-se de repassar 



ou permitir que sejam repassadas a terceiros tais informações, ou delas fazer uso para 
qualquer finalidade que não aquele objeto de sua relação contratual com a Monitorias. 
 
5. O(A) Cliente responsabiliza-se por todo e qualquer ato de seus(suas) Professores(as) e/ou 
Psicólogos(as), empregados, prepostos e prestadores de serviços, que venha a colocar em 
risco as Informações e Segredos Comerciais. 
 
6. A quebra do presente Adendo nos termos descritos, a par da responsabilização criminal 
daí decorrente, acarretará ao(à) Cliente a obrigação de responder por todas as perdas e 
danos provocados à Monitorias, conforme decisão judicial da lei aplicável, bem como o 
pagamento de multa no valor do objeto da negociação. 
 
7. Demais comprometimentos devem constar no Contrato e demais Adendos firmados como 
consequência dos futuros acordos comerciais entre as partes. 
 
8. Lei Aplicável. Salvo disposição em contrário prevista neste Adendo ou no Contrato, o 
presente Adendo deve ser exclusivamente regido e interpretado de acordo com as leis do 
Brasil. Quaisquer disputas, conflitos ou controvérsias decorrentes de ou de alguma forma 
relacionadas ao Adendo, incluindo com relação à sua validade, sua interpretação ou o seu 
caráter executório, deverão ser resolvidas no foro de domicílio da Monitorias.  
 
Ao clicar no “Eu Aceito” ou assinar abaixo, o(a) Cliente expressamente reconhece ter lido, 
compreendido e adotado medidas para interpretar cuidadosamente as consequências deste 
Adendo. O(A) Cliente concorda em vincular-se aos termos e condições deste Adendo, e 
ainda ser legalmente capaz de celebrar este Adendo com a Monitorias.  
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