RESOLUÇÃO Nº 021/2015
Dispõe sobre a proibição do fornecimento dos
dados cadastrais de Economistas e empresas
registrados no CORECONPR.

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ª REGIÃO – PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei n.º 1.411, de 13 de
agosto de 1.951, Decreto n.º 31.794, de 17 de novembro de 1.952 e alterações
posteriores dadas pelas Leis 6.021, de 03 de janeiro de 1974, e 6.537, de 19 de
junho de 1978.
CONSIDERANDO a falta de regulamentação no Regimento Interno do CORECONPR.
CONSIDERANDO a Resolução COFECON nº 1.918, de 1º de Agosto de 2014.
CONSIDERANDO a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
CONSIDERANDO a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
no processo nº 5022504-24.2014.404.7000 de origem da 02ª Vara Federal de
Curitiba.
R E S O L V E :

Art. 1º - As informações pessoais dos Economistas e Pessoas Jurídicas
registradas no âmbito do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/Paraná –
CORECON-PR possuem natureza confidencial, devendo serem mantidas sob proteção,
vedada a divulgação pública.
§1º - Deverá sempre ser observada a forma de sua disponibilidade,
autenticidade, integridade e restrição de acesso, em homenagem ao respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e
garantias individuais.
§2º - Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante
de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem
Art. 2º - A divulgação das informações, mediante o consentimento referido
no parágrafo 2o do artigo anterior não será exigido quando as informações forem
necessárias:
I - a pessoa a qual se refere estiver física ou legalmente incapaz, e para
utilização única e exclusivamente para o tratamento médico, mediante o
requerimento escrito e comprovado de familiar até o 2º grau;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da
pessoa a que as informações se referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
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IV - à defesa de direitos humanos;
V - à proteção do interesse público e geral preponderante;
VI – frente requerimento escrito e fundamentado, de Presidente, VicePresidente e Delegado Regional do CORECONPR, para uso exclusivo no interesse da
Instituição,
ficando
responsável
pela
manutenção
do
sigilo
da(s)
informação(ões), mediante a assinatura de termo de responsabilidade (anexo) e
autorização da Presidência desta Autarquia.

Art. 5º. Aprovação da entrega da listagem será analisada pela Plenária do
CORECONPR, mesmo que aprovado por ad referendum e os casos omissos serão
decididos pelo Presidente ou Plenário do CORECON-PR.
Art. 6º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, 04 de dezembro de 2015.

ECON. Sergio Hardy
Presidente
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RESOLUÇÃO Nº 21/2015 - ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO
Ao dia .... do mês de ............... de 20__, o Conselho Regional de
Economia da ª Região – CORECON - PARANÁ, neste ato representado pelo
Presidente, ______________, aqui denominado, apenas, COMPROMITENTE e o
________________________,,
......................................................................
......................................................................
.,
aqui denominado, apenas, COMPROMISSÁRIO, estabelecem o presente TERMO
DE COMPROMISSO DE SIGILO,
mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto o acesso do
COMPROMISSÁRIO às informações cadastrais extraídas da Base de dados do
Corecon-PS, relacionadas especificamente aos economistas, empresas e
estudantes registrados no Regional, com a finalidade, exclusiva, da
utilização para o processo de _____________________________.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES
O COMPROMISSÁRIO se compromete a:
- Comunicar ao Corecon-PR qualquer dúvida ou observação que tiver a
respeito de imprecisões ou indício de inconsistência nas informações
dos dados extraídos da Base a que tiver acesso, e também comunicar
quaisquer dificuldades que encontrar na utilização da informações ou
na manutenção do seu sigilo.
O COMPROMITENTE se compromete a:
- Encaminhar ao COMPROMISSÁRIO arquivo contendo os dados economistas,
empresas e estudantes registrados no Regional, em txt ou planilha.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES
O COMPROMISSÁRIO, seus representantes e quaisquer pessoas envolvidas
no manuseio das informações, obrigam-se a observar e guardar, em toda
sua extensão, o sigilo dos dados individualizados disponibilizados
pelo CORECON, de acordo com o disposto na Lei n.º 12.527/2011 de 18 de
novembro de 2011, não divulgando-os nem repassando-os a terceiros.
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CLÁUSULA QUARTA: DAS SANÇÕES
O COMPROMISSÁRIO, seus representantes e quaisquer pessoas envolvidas
no manuseio das informações ficam sujeitos às sanções administrativas,
civis e penais decorrentes da eventual divulgação dos dados
individualizados disponibilizados, nos termos do objeto do presente
Termo.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Compromisso terá vigência de um ano a contar da
data de assinatura.
CLÁUSULA SEXTA: DO FORO
Fica eleito o Foro Federal do Estado do Paraná para dirimir qualquer
dúvida oriunda deste Termo de Compromisso, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja. E para validade do compromisso
ora assumido, firmam o presente instrumento em duas (2) vias, de igual
teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Presidente do Conselho Regional de
Economia
6ª Região – CORECON - PARANÁ

XXXXXXXXXXXXX

Testemunhas:

Ass...................................
..................................
Nome:
CPF:
RG:

Ass...................................
...................................
Nome:
CPF:
RG:
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