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Anexo E 

MARINHA DO BRASIL 
 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 
 

Pelo presente instrumento, eu__________________________________, perante a 

Marinha do Brasil, doravante denominada MB, tendo recebido parecer favorável ao 

credenciamento de segurança para ter acesso a conhecimentos, dados e documentos sigilosos 

de propriedade daquela Instituição, me comprometo a guardar o sigilo necessário a que serei 

obrigado(a), após o recebimento da minha Credencial de Segurança, nos termos da Lei n° 7.170, 

de I4DEZ 1983 (Art. 13, 14 e 21), do Decreto-Lei n° 2.848, de 07DEZ1940 (Artigos 153 e 325), 

do Decreto-Lei n° 1.001. de 2IOUT 1969 (Art. 144 e 326), Lei n° 12.527/2011 (Artigo 32), 

Decreto n° 7724/2012 e do Decreto n°4.553, de 27DEZ2002 (Art. 62 e 63) e declaro estar ciente 

das normas de segurança voltadas à manutenção de sigilo na MB, segundo as quais devo: 

a)  Tratar os conhecimentos, dados e documentos sigilosos a que terei acesso, por 

necessidade de conhecer, como patrimônio da MB e preservar o seu sigilo, em consonância com 

a legislação vigente; 

b) Utilizar os conhecimentos, dados e documentos sigilosos a que terei acesso, 

exclusivamente, para o interesse do serviço; 

e) Preservar o conteúdo dos conhecimentos, dados e documentos sigilosos a que tiver 

acesso, sem divulgá-los para pessoas não autorizadas; 

d) Não tentar obter acesso a áreas, conhecimentos, dados e documentos cujo grau de sigilo 

não seja compatível com a Credencial de Segurança (CREDSEG) que receberei ou que eu não 

terei autorização ou necessidade de conhecer; 

e) No caso de término da bolsa ou qualquer tipo de afastamento, preservar a informação 

sobre a localização e a identificação das áreas sigilosas e o conteúdo dos conhecimentos, dados 

e documentos sigilosos a que tive acesso e não divulgá-los para pessoas não autorizadas; 

f) Guardar adequadamente, ao me ausentar do meu local de trabalho, momentaneamente ou 

ao término de minhas atividades diárias, os documentos sigilosos, a fim de evitar que alguém, 

não autorizado, tenha acesso aos mesmos; 

g) Comunicar imediatamente, ao meu Supervisor a ocorrência de qualquer evento que 

implique ameaça ou impedimento de cumprir os procedimentos de segurança estabelecidos; e 

h) Responder, perante a MB, por acessos ou tentativas de acessos não autorizados a áreas 

sigilosas ou pelo uso indevido dos conhecimentos, dados e documentos sigilosos, realizados por 

mim. 

Rio de Janeiro, RJ, em___de__________________ 20____. 
 

Assinatura:_________________________________________ 
 

Nome:_____________________________________________ 
 

CPF: _____________________________________________ 
 

Identidade: ________________________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modelo aprovado: 
 
 

SERGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JUNIOR 

         Contra-Almirante 

                   Diretor 

CARLOS ADAIR LOURENÇO DE FREITAS 

        Capitão-Tenente (AA) 

                 Assistente 

AUTENTICADO DIGITALMENTE 


