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 EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

 

Esta edição extraordinária visa esclarecer que, embora este Departamento 

Sindical - DESIN venha recebendo diversas procurações com a finalidade de 

representação em diferentes negociações coletivas, nem sempre temos condições 

de assinar as Convenções Coletivas, por entraves criados pelo próprio Sistema 

Mediador – Sistema de elaboração e solicitação de registro de instrumentos 

coletivos do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.  

 

Importante salientar que os sindicatos que utilizam os serviços 
oferecidos pelo DESIN, na área de negociação coletiva de trabalho, ficarão 
impedidos de subscreverem as Convenções Coletivas, caso não estejam 
com seus registros sindicais atualizados perante o CNES – Cadastro 
Nacional de Entidades Sindicais (MTE), principalmente no que diz respeito a 
atualização perene da diretoria. 

 

A seguir selecionamos textos elaborados pelo MTE, disponíveis no endereço 

eletrônico do órgão (www.mte.gov.br), a fim de esclarecer às entidades sobre a 

necessidade de atualização de dados junto ao MTE, para celebração de 

instrumentos coletivos. 

 

 SISTEMA PARA ELABORAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS COLETIVOS

  
• O Sistema Mediador está disponível na Internet, no endereço eletrônico do 

Ministério do Trabalho e Emprego www.mte.gov.br. Para acessá-lo, a entidade 
sindical ou a empresa deve clicar no banner “SISTEMA MEDIADOR - Convenções 
e Acordos Coletivos via Internet”.  

 
• As convenções e os acordos coletivos são elaborados na própria Internet, por uma 

das partes envolvidas, seja entidade sindical ou empresa. Essa entidade é 
denominada pelo sistema de “Solicitante”.  
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• Para fazer parte de uma convenção ou de um acordo 

elaborado pelo Sistema Mediador, a entidade sindical deve 
estar ativa no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - 
CNES e com o mandato da diretoria vigente (atualizado no 
sistema).  

 
• A partir do CNPJ, o Sistema busca no CNES as informações de endereço, 

membros da diretoria e base territorial das entidades sindicais. Tratando-se de 
Empregador, o Sistema busca a informação na base da Receita Federal e verifica 
se o CNPJ encontra-se regular.  

 
• Para dar continuidade à elaboração de um instrumento coletivo anteriormente 

iniciada, a chave de acesso na Internet é a combinação do Número da Solicitação 
(formato MRxxxxxx/200X), gerado pelo Sistema Mediador, com o CNPJ do 
solicitante. Por isso, é importante que se anote tal número. Havendo necessidade, 
o Número da Solicitação pode ser requerido à DRT. 

 
• Enquanto o instrumento não for transmitido, via Internet, para a base de dados do 

MTE, o solicitante pode alterá-lo livremente, incluindo ou excluindo participantes, 
por exemplo, ou alterando as cláusulas já inseridas. Após a transmissão para o 
MTE, qualquer alteração deve ser feita por meio de Termo Aditivo, também 
disponível na Internet.  

 
• Para elaborar um Termo Aditivo pelo Sistema Mediador, é necessário que a 

Convenção ou o Acordo Coletivo a que ele se refere também tenha sido elaborado 
pelo Sistema ou tenha sido depositado na DRT a partir de 2006 (ou seja, que 
esteja depositado ou registrado no Sistema de Registro e Arquivamento de Acordo 
e Convenção Coletiva - SIRACC).  

 
 
 

 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CADASTRO 
NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS

O primeiro sistema de cadastro foi elaborado unicamente para o acompanhamento 
processual, isento de mecanismos críticos. Em 2005, houve uma evolução com a 
criação do Novo Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, que, por meio de suas 
ferramentas de integração de informações, proporciona maior eficiência, transparência 
e celeridade na análise das solicitações e nas consultas processuais. 

Por meio dos dados cadastrais, no Novo CNES permite-se uma ampla consulta acerca 
da representação de uma entidade sindical. 
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O Novo CNES trabalha com duas instâncias básicas, as solicitações e o cadastro. 
Existem dois tipos de solicitações: (i) as que geram um cadastro no Novo CNES e (ii) 
as que alteram as informações no cadastro da entidade. 

O Cadastro Sindical 
O cadastro sindical disponibiliza publicamente a situação da entidade junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, além de agregar outras informações atualizadas 
das entidades. 

A organização desse cadastro se dá por meio do CNPJ, permitindo a individualização 
de cada registro existente. Fornecendo-se o número do CNPJ da entidade, pode-se 
verificar a situação cadastral. 

Há três formas de uma entidade sindical compor um cadastro no Novo CNES: 

Entidades que já possuem registro sindical concedido - Essas entidades devem 
proceder a uma Solicitação de Atualização Sindical (SR). 

Entidades com pedidos de registro sindical protocolados antes de 18 de 
dezembro de 2006 e que encontram-se em análise Essas entidades deverão 
proceder a um Complemento de Informações de Registro Sindical (CR) para fins de 
adequação da portaria vigente. 

Novas entidades sindicais - Devem proceder a uma Solicitação de Registro Sindical 
(SC). 

Após a conclusão da análise, apenas as solicitações válidas irão gerar um cadastro no 
Novo CNES. 

Os cadastros são divididos em dois grupos, conforme a natureza da informação: 

• Representação - São informações que descrevem, de acordo com o Estatuto 
Social, a denominação, a categoria e a base territorial onde a entidade atua. 

• Dados cadastrais - São informações que descrevem os 
integrantes da Diretoria da entidade, seu período de mandato, 
seus dados de localização e filiação. 

A alteração dessas informações é realizada por meio de solicitações específicas: 

• Representação - A entidade deve proceder a um Pedido de Alteração Estatutária; 

• Dados cadastrais - A entidade deve proceder a uma Solicitação 
de Atualização de Dados Perenes (SD). 

 

 SOLICITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS PERENE
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Somente entidades com cadastro ATIVO no CNES podem solicitar a atualização de 
suas informações institucionais concernentes à localização, diretoria e filiação. 
Caso a entidade deseje alterar seus dados de representação (denominação, categoria 
e base territorial) deve proceder a uma Alteração Estatutária. 

Solicitação 
O primeiro passo é selecionar na caixa "Atualização de Dados Perene", localizada 
ao lado, o grau da entidade que deseja fazer o pedido. Uma nova janela será aberta 
solicitando o número do CNPJ. Uma entidade só pode iniciar uma Solicitação de 
Atualização de Dados Perene: 

Atualização de Dados Perene se possuir cadastro ATIVO no CNES e desde que não 
tenha outra solicitação na mesma modalidade em análise. 

Em seguida, a entidade deve selecionar uma ou mais modalidades para proceder a 
atualização dos dados institucionais, sendo obrigatória a seleção de pelo menos uma 
modalidade. Caso o mandato da diretoria esteja vencido, o sistema exigirá da entidade 
a relação dos novos membros dirigentes. 

A solicitação é dividida em quatro partes: 

Dados Cadastrais - Informações sobre os dados de localização da entidade tais 
como endereço, telefones e e-mail. Esses dados devem corresponder ao 
comprovante de endereço da entidade. 

Dirigentes - Informações sobre os membros dirigentes da entidade e suas 
respectivas funções, assim como período de vigência do mandato. Para o 
preenchimento destas informações é exigido que os dirigentes estejam com CPF 
REGULAR junto a Receita Federal. 

Filiação - Informações sobre as entidades de grau superior que a entidade 
declara estar filiada. Essa informação é utilizada para fins de código sindical. 
Para mais informações sobre o código sindical. 

A última parte, Resumo, apresenta em uma única página todas as informações 
consolidadas que foram declaradas nas anteriores. Antes de transmitir a solicitação, 
a entidade deve confirmar se todas as informações estão corretas. 

A entidade pode finalizar sua solicitação assim que terminar de preencher os dados, 
clicando no botão TRANSMITIR ao ser perguntado pelo sistema se deseja transmitir a 
solicitação. 

Se a entidade não desejar transmitir a solicitação no mesmo dia em que iniciou o 
preenchimento do formulário, ela deve salvar sua solicitação clicando no botão 
GRAVAR, localizado na parte inferior direita da janela. 
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A entidade poderá finalizar sua solicitação num período de até 60 dias, acessando 
novamente o grau de sua entidade na caixa "Atualização de Dados Perene" para 
continuar a preencher os dados faltantes. Caso a entidade não a finalize no período 
citado, a solicitação será automaticamente cancelada. Uma nova solicitação deve ser 
iniciada pela entidade, exigindo o preenchimento de um novo formulário em branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletim Sindical é uma publicação do Departamento Sindical da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP 
Av. Paulista, 1313 – 5º andar 
Comentários e Sugestões: cassind@fiesp.org.br 
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