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TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ACESSO, USO E DIVULGAÇÃO DE 

ARQUIVOS DIGITAIS 

 

 

Requerimento de acesso à informação nº: ____/2021 (preenchimento pela Secretaria Geral) 

 

 

Descrição do(s) documento(s) cujo acesso está sendo requerido: 

Indicação da forma de acesso ao documento: 

Identificação do requerente e da delegacia sindical ao qual está vinculado (ou somente da Delegacia 

Sindical requerente): 

Endereço do requerente: 

Instância detentora da informação ou arquivo digital ao qual o requerimento é direcionado:  

Descrição do motivo pela qual o acesso está sendo requerido: 

 

 

Eu, _______________________, declaro na oportunidade que: 

 

a) não divulgarei os documentos ou o seu conteúdo em ambiente externo ao Sindifisco Nacional, 

ressalvada a utilização em demandas judiciais na qual eu figure como parte; 

b) responsabilizo-me integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização dos arquivos e das 

informações a que tiver acesso, podendo vir a ser responsabilizado por danos decorrentes da 

utilização, reprodução ou divulgação irregular desses arquivos e/ou informações. Isento o Sindifisco 

Nacional ou seus funcionários de qualquer responsabilidade a este respeito;  

c) Estou ciente das restrições a que se referem os arts. 11 a 16 da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 

1991 (Lei de Arquivos); dos arts. 138 a 145 do Código Penal, que prevê os crimes de calúnia, 

injúria e difamação; bem como da proibição, decorrente do art. 5º, X, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, de difundir as informações obtidas que, embora associadas a 

interesses particulares, digam respeito à honra e à imagem de terceiros, além do art. 26, parágrafo 

único, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011(Lei de Acesso à Informação Pública) e 

das disposições da Lei nº 13.079/2018, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais – LGPD); 
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d) Este Termo de Responsabilidade está de acordo com os art.6º, alínea ‘a’, e arts.7º a 11 do 

Regulamento do inciso V do art. 7º do Estatuto do Sindifisco Nacional. 

 

A solicitação de acesso a documentos internos do Sindifisco Nacional, em conformidade com o 

regulamento anteriormente mencionado, não se confunde com o exercício de direitos previstos pela 

Lei Geral de Proteção de Dados aos titulares de dados pessoais (arts. 9º e 18º do referido diploma 

normativo). 

 

 

Local e data:  

 

Assinatura: 

 


