MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE
(Cadastro de Usuários Externos no SEI do Ministério da Fazenda)

Nome Completo do Usuário:
Documento de Identidade:

CPF:

E-mail:

Telefone:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Solicita acesso ao(s)
processo(s) número(s):

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI do Ministério da Fazenda (<http://fazenda.gov.br/sei/usuario-externo>) e a
entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas,
as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que os dados aqui informados são verdadeiros e
que são de minha exclusiva responsabilidade:
I - o sigilo da senha de acesso, não sendo justificada, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;
II - a conformidade entre os dados informados neste formulário e os constantes no cadastro e nos documentos apresentados;
III - as condições da rede de comunicação, o acesso ao provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas
transmissões eletrônicas.
Para que o cadastro seja liberado, o Usuário deve apresentar em uma das unidades de Protocolo do Ministério da Fazenda
(consulte os endereços aqui):
- o original do presente Termo assinado conforme documento de identificação apresentado (exceto para processos em
trâmite no CRSFN e no CRSNSP);
- cópias de RG e CPF ou de outro documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF;
- cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica, quando for o caso;
- cópia da procuração com poderes específicos para representação do interessado, quando for o caso;
- no caso de procurador de pessoa física, apresentar também cópia do RG e CPF do outorgante, ou de outro documento de
identificação oficial com foto no qual conste CPF.
Observações:
a) para processos em andamento no CRSFN, apresentar o formulário indicado neste link;
b) para processos em trâmite no CRSNSP, apresentar o formulário indicado neste link.
Atenção: Alternativamente, os documentos acima indicados poderão ser entregues por correspondência, a
ser endereçada à Coordenação de Documentação e Informação (CODOC/COGRL), localizada na Esplanada dos Ministérios,
Bloco F, Anexo A, 3º andar, sala 339, Brasília/DF, CEP: 70059-900.
Caso, no Termo de Declaração de Concordância e Veracidade, não tenha sido informado o número do processo do qual
é interessado, o usuário externo deve entrar em contato com a unidade onde tramita esse processo para requerer acesso ao
seu conteúdo. Em caso de dúvidas, entrar em contato com sei@fazenda.gov.br, informando o número do processo para
agilizar o atendimento.

Cidade/UF

Data

______________________________
Assinatura do Usuário

