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Passo a passo para atualização de 
dados perenes no eSindical



Passos 1 – Acesse pelo navegador Internet Explorer: 
http://trabalho.gov.br/cadastro-de-entidades-sindicais/cadastros-nacional-de-
entidades-sindicais/atualizacao-de-dados-perene-sd

http://trabalho.gov.br/cadastro-de-entidades-sindicais/cadastros-nacional-de-entidades-sindicais/atualizacao-de-dados-perene-sd


Passo 2 – Insira o CNPJ da entidade sindical 



Passo 3 – Escolha a modalidade de atualização. Para realizar este procedimento, é 

obrigatório o uso de Certificado Digital.



Passo 4 – Inserira data do início e fim do mandato e na sequencia inserira o CPF dos 

dirigentes eleitos. Após finalizar a inserção dos dados, conferir, gravar e transmitir.



Passo 5 – O sistema emitirá duas 
vias da Solicitação de Atualização 

das Informações Sindicais com o 

nº da SD. Salvar o arquivo em PDF.



Passo 6 – Peticionamento eletrônico. Acessar o SEI - Sistema Eletrônico de Informações do 

Ministério da Economia em: http://www.fazenda.gov.br/sei e selecionar Usuário Externo

http://www.fazenda.gov.br/sei


Passo 7.1 – Clicar em “Me 
cadastrar como usuário 

externo”.



Passo 7.2 – Preencher com os dados do usuário. 

• Pode ser com os dados do executivo. 



Passo 7.3 – Modelo de e-mail que o usuário receberá após o preenchimento dos dados.

http://www.fazenda.gov.br/sei/arquivos/termo-de-declaracao-cadastro-de-usuario-externo


É necessário enviar para o protocolo do Ministério da Economia os 
seguintes documentos:

a) Termo de Concordância e Veracidade original assinado 
conforme documento de identificação apresentado;

b) cópias de RG e CPF, ou de outro documento de identificação 
oficial com foto no qual conste CPF (dispensada a autenticação nos 
termos do art. 9º do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017).

Endereço para envio dos documentos acima:
Divisão de Gestão de Sistemas de Documentação e Informação 
(DISIS/COGED/CGDIP/ DAL); 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, térreo, sala T-40, 
Brasília/DF, CEP 70056-90

Passo 7.4 - Para aprovação do seu cadastro

http://www.fazenda.gov.br/sei/arquivos/termo-de-declaracao-cadastro-de-usuario-externo


Passo 8 – Acessar o Sistema Eletrônico de Informações - com os dados de acesso 

previamente cadastrados: 
https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_or

gao_acesso_externo=0.

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0


Passo 9: Ao acessar a ferramenta, clique em “Peticionamento” > “Processo Novo” > Registro 

Sindical: Atualização da Diretoria – SD 



Passo 9.1 - Selecione: Registro Sindical: Atualização da Diretoria - SD



Passo 10: Preencher a especificação com o nº da SD gerada no CNES. Na sequência 

preencher o documento principal com os dados da eleição e por fim, anexar a declaração 

registrada em cartório e a SD gerada no CNES e Peticionar.

Ao clicar, abrirá um tela para 
preenchimento dos dados da 
eleição. Ver próximo slide. 





Formato
Declaração de Exercício da Atividade – Digitalizado
Requerimento de Atualização (SD) – Nato-Digital



DECLARAÇÃO

Ref.: Portaria nº 501, de 30 abril de 2019 – Art. 31, § 4º, II –
Declaração de que os dirigentes eleitos estejam no exercício 
da atividade.

O SINDICATO _________________________________ - SIGLA, com 
sede na Rua _____________, nº_____ – (bairro)_______, 
(cidade)__________ - SC, inscrito no CNPJ ________________, 
representado por seu Presidente FULANO DE TAL, brasileiro, 
empresário, portador da carteira de identidade nº ________, 
expedida pela Secretaria do Estado de Segurança Pública e 
inscrito no CPF sob o nº _________________, declara, que os 
dirigentes eleitos, listados abaixo, estão no exercício da 
atividade industrial e em consonância com os dados 
informados no CNES.

GESTÃO: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX - DIRETORIA DO 
(SIGLA)- PRESIDENTE: Fulano de Tal CPF:xxx.xxx.xxx-xx, 1º. VICE-
PRESIDENTE: Ciclano de Tal, CPF: xxx.xxx.xxx-xx, DIRETOR 1º 
SECRETÁRIO: Beltrano de Tal, CPF: xxx.xxxx.xxx-xx

(Cidade)__________, ____ de __________ de 20___

(NOME DO PRESIDENTE)
Presidente do ________________

Modelo de Declaração de acordo 
com a Portaria nº 501, de 30 abril 

de 2019 – Art. 31, § 4º, II 
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