


Iniciativa, coordenada pelo governo federal, que 
reúne órgãos e entidades de diversas esferas para a 
construção de uma infraestrutura pública de 
Processo  Administrativo Eletrônico.  

  

Resultante da integração de diferentes esforços que 
já estavam em curso no âmbito do Governo Federal. 

 

O que é o projeto? 



Possibilitar a obtenção de substanciais melhorias no 
desempenho dos processos da Administração 
Pública, com ganhos em agilidade, produtividade e 
satisfação do público usuário e redução de custos. 

 

Objetivo 



Iniciativa e-Processo – Receita Federal do Brasil: 
 

• mais de 3 milhões de processos eletrônicos  

• redução em 40% do tempo de trâmite do processo fiscal  

• expressivo aumento na produtividade dos servidores  

• economias anuais de mais de R$ 200 milhões  

• vencedora do 16º Concurso Inovação na Gestão Pública 
Federal  

* Dados de 2011 

Fonte: http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=55&Itemid=75 

Referência-chave 

http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=55&Itemid=75


• Assinados em 17/06/2013 

• Acordo MP-TRF4: cessão do 
SEI e compartilhamento de 
experiências 

• Acordo MP-CVM-GDF-Embrapa: 
escopo e governança do 
projeto e apoio na realização 
de projetos-piloto 

• Acordo MP-RFB: 
compartilhamento de 
experiências relativas ao  
e-Processo 

 

Fonte: 

http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=9932&cat=579&sec=66 
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Entregas do Projeto 



e-PING - Padrões Documentais 

Padrões 



Lei de Acesso à Informação 

Decreto do processo eletrônico Padrões Abertos 

SOLUÇÃO SEI 

- Gestão de processos 
 
- Gestão documental 
 
- Assinatura digital 
 
- Trâmite entre órgãos 
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Legislativo 
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  Processo Eletronico Nacional 



• Práticas inovadoras de trabalho – libertação do paradigma 
do papel  

• Interface intuitiva e orientada ao aumento de 
produtividade  

• Orientação a processos de negócio  

• Possibilidade de execução em plataforma 100% software 
livre  

• Arquitetura de software bem definida  

• Compatibilidade com diversos ambientes operacionais  

• Histórico de implantações bem-sucedidas em outros órgãos  

• Propriedade pública 

Fatores-chave para a escolha do SEI 



Ambiente colaborativo 
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                Serviços centralizados de processo 
eletrônico 



• Interoperabilidade com segurança  

• Padronização do modelo de troca de 
documentos e processos eletrônicos 

• Modelo de dados único para as trocas de 
documentos eletrônicos 

• Semântica comum estabelecida por meio do 
modelo de dados. 

• Padrões abertos e interoperáveis. 

  Serviços centralizados de processo eletrônico 



• Permitir implantação em larga escala a custos módicos 

• Permitir à Administração Pública o total domínio legal 
e tecnológico da solução 

• Disponibilização da solução de forma pública (Portal do 
Software Público) 

• Liberdade para adaptação da solução e para escolha 
da forma de hospedagem em ambiente seguro 

Diretrizes para a escolha da solução 

 de processo eletrônico 



Modelo de governança do projeto PEN 
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• Composto por um representante titular e um suplente dos 
1ºs partícipes 

•  Coordenado pelo representante do MP 
Comitê Gestor 

 

• Composta por representantes do MP 
Coordenação-

Executiva 

 

• Composto por representantes de todos os partícipes que 
aderirem 

Comitê de Negócio 

• Composto por representantes técnicos dos partícipes que 
façam desenvolvimento  

• Coordenado por representante do MP 
Comitê Técnico 

  Modelo de governança do projeto 
PEN 
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Comitê Gestor SEI 

Comunidade 
Técnica SEI 

Comunidade de 
Negócio SEI 

Coordenação-
Executiva SEI 

Câmara Técnica 
SEI 

Modelo de governança  



• Decreto sobre Processo Administrativo Eletrônico 

• Portaria conjunta SEI: governança e distribuição   

• Nova versão da portaria de procedimentos de 
protocolo (atual Portaria SLTI/MP nº 5/2002)  

• Novas regras sobre o NUP (atual Portaria SLTI/MP nº 
3/2003) 

Portarias conjuntas (SLTI, Arquivo Nacional) 

Novo marco normativo 



Participantes 

... e diversos outros órgãos e entidades em processo de 
implantação do  SEI  ou colaborando na definição dos 
serviços centralizados de processo eletrônico. 

Ministério da 
Defesa 

Ministério do 
Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Ministério das 
Comunicações 



• Ministério das Comunicações – em produção, uso pleno 

• Ministério do Planejamento – em  produção, pilotos 

• CVM – em  produção, pilotos 

• Embrapa – em implantação  

• GDF – em implantação 

• Anatel – em implantação 

• Ministério da Defesa – em implantação 

• Prefeitura Municipal de Campinas – em implantação 

• Cade – em implantação 

• GSI/PR – em implantação 

• Ministério das Relações Exteriores – em implantação 

• Ministério da Justiça – em implantação 

 

Processo de Implantação  

Ministério do 
Planejamento 
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Obrigada 

processo.eletronico@planejamento.gov.br 

 

 

 


