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Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 

 

Termo de Confidencialidade 
 

Eu, abaixo assinado, comprometo-me a manter confidencialidade com relação a toda 
documentação e toda informação técnica obtidas nas atividades do CEPEL, ou de qualquer 
pessoa física ou jurídica vinculada de alguma forma, técnica ou comercialmente ao CEPEL, 
concordando em: 

� não divulgar a terceiros a natureza e o conteúdo de qualquer documentação que 
componha ou tenha resultado de atividades técnicas do CEPEL; 

� não discutir problemas técnicos específicos de clientes com terceiros; 

� não permitir a terceiros o manuseio de qualquer documentação que componha ou 
tenha resultado de atividades técnicas do CEPEL; 

� não explorar, em benefício próprio, informações e documentos adquiridos através da 
participação em atividades do CEPEL; 

� não permitir o uso por outrem de informações e documentos adquiridos através da 
participação em atividades do CEPEL. 

 
Declaro ter conhecimento: 

� de que as informações e os documentos pertinentes às atividades técnicas do CEPEL 
somente podem ser acessados por aqueles que assinaram Termo de 
Confidencialidade, excetuando-se os casos em que a quebra de confidencialidade é 
inerente à atividade ou em que a informação e/ou documentação já for de domínio 
público; 

� de que as publicações técnicas deverão ter autorização prévia dos clientes 
envolvidos e da Diretoria a qual a área está subordinada; 

� de que a minha obrigação de confidencialidade não se restringe às hipóteses acima 
elencadas, abrangendo todas as possíveis formas de descumprimento; 

� de que, em caso de descumprimento deste Termo, sob qualquer pretexto ou 
circunstância, estarei sujeito ao pagamento de multa de três vezes o valor 
percebido, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos que possa vir a ser 
apurada posteriormente, bem como das sanções penais previstas na Lei 9279/96; 

� de que a obrigação de confidencialidade permanecerá mesmo após o término das 
atividades para o CEPEL; 

� de que o Diretor Geral do CEPEL pode aprovar, excepcionalmente, a quebra de 
confidencialidade nos seguintes casos: 

a) quando houver determinação judicial no sentido de que a informação e/ou 
documentação seja revelada a um terceiro; neste caso, o cliente é comunicado 
antecipadamente pelo CEPEL; 

b) quando a informação e/ou documentação for gerada exclusivamente no CEPEL sem a 
participação de clientes; 

c) quando o cliente houver autorizado a divulgação. 
 

 , /       / 

Local  Data 

 
 

Assinatura 
 

Nome:  CPF:  

Instituição:    
 


