
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

 

 

Pelo presente instrumento, o: 

 

 

INTERESSADO:  

 

CPF ou CNPJ: 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

A necessidade de divulgação pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. e outros (“Massa Falida”) de 

informações acerca da carteira de créditos consignados inadimplentes, pertencentes a Massa 

Falida, o INTERESSADO deseja analisar a íntegra dos mesmos afim de determinar a conveniência e 

oportunidade de adquirir via leilão judicial seus direitos creditórios. 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1 – Para fins de aplicação desse termo de confidencialidade, o termo INTERESSADO, significará 

as pessoas que obtiverem interesse ou, indicar como seus prepostos, administradores e/ou 

mandatários, bem como prestadores de serviços e empregados, em ter acesso a íntegra da 

carteira de créditos consignados inadimplentes que tem natureza confidencial. 

 

1.2 – As PARTES definem que serão consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS as cópias e/ou 

acesso a Carteira de Créditos Consignados Inadimplentes pertencentes a Massa Falida. 

 

2. VIGÊNCIA 

 

2.1 - As obrigações previstas neste Termo permanecerão válidas e eficazes pelo prazo de 02 (dois) 

anos a contar da data de assinatura do presente. 

 

3. CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES 

 

3.1 – O INTERESSADO se compromete a manter sigilo acerca de todas as INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS a que vier ter conhecimento não podendo ser copiadas, reproduzidas, 

distribuídas, utilizadas ou fornecidas a terceiros, sem o prévio consentimento, por escrito, da 

Massa Falida. 

 

3.2 – Este Termo somente poderá ser modificado por instrumento escrito, devidamente assinado 

pelos representantes legais das partes (Massa Falida e Interessado). 

 



3.3 – Se qualquer disposição deste documento tiver a sua ilegalidade, inexequibilidade ou 

nulidade declarada por tribunal competente, tal disposição será considerada nula e as restantes 

disposições do presente documento permanecerão válidas. 

 

3.4 – Este Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 

Brasil. 

 

3.5 – As PARTES elegem o juízo falimentar da comarca de São Paulo/SP para dirimir dúvidas 

provenientes deste instrumento. 

 

 

 

São Paulo,                  de                                           de 2021. 

 

 

INTERESSADO: 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome: 

CPF ou CNPJ nº 

 

 


