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RESUMO 

 

O presente trabalho faz uma análise da implantação do Sistema Eletrônico de Informações 

– SEI no Ministério da Saúde. 

Partindo dos conceitos basilares de inovação, avança-se passo a passo na investigação 

que culmina com os achados evidenciados na pesquisa, achados esses que foram obtidos 

através de uma pesquisa com os responsáveis pela implantação, disseminação e 

manutenção do sistema. 

Durante a pesquisa foram levantadas algumas informações que muito provavelmente boa 

parte dos usuários do sistema desconhece, e esses dados possibilitam entender os motivos 

da adoção da ferramenta por parte do Ministério da Saúde para além da redução de gastos 

Palavras-chave: Inovação; SEI - Sistema Eletrônico de Informações; Sistemas de 

informação; Gestão do conhecimento; Processo administrativo; Ministério da Saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

The present study analyzes about the implementation of the Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI in Ministério da Saúde. 

Starting from the basic concepts of innovation, moves up step by step in the investigation, 

in which the clímax of the study is presented by the those responsible for the 

implelentations, dissemination and maintenance of the system. 

During the reseacrch, some informations was collected that most probably some user dont 

knowing,and these data make it possible to understand the reasons for the adoption  of 

the tool, by Ministério da Saúde, goes beyond minimizing waste. 

Keyword: Innovation; SEI- Sistema Eletrônico de Informações; Information System; 

Knowledge management; Administrative process; Ministério da Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro do contexto empresarial as ações voltadas para a inovação estão presentes 

há bastante tempo até porque investir na criação ou desenvolvimento de produtos 

inovadores sempre foi um diferencial que gera grandes perspectivas para o aumento dos 

lucros e fidelização de clientes.  

Nos órgãos e entidades públicas, a chamada inovação foi por bastante tempo um 

aspecto relegado a um segundo plano, até que na década de 90 com o advento da Nova 

Gestão Pública e a crescente necessidade de trazer transparência aos atos dos governos 

começou a se desenhar um novo panorama onde a comunicação com o cidadão começa a 

se tornar uma obrigação e uma maneira de viabilizar a fiscalização dos gastos públicos. 

Neste cenário os processos começam a demandar cada vez mais ferramentas de 

gestão e o desenvolvimento dos sistemas de informação são cada vez mais necessários 

para auxiliar os gestores nas suas funções. Um dos sistemas que sugiram dessa 

necessidade foi o Sistema Eletrônico de Informações -SEI, que é o escopo deste trabalho. 

Partindo da análise do contexto do surgimento da informatização dos processos 

administrativos, este trabalho procura trazer informações a respeito da implantação do 

SEI no Ministério da Saúde. 

O SEI é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região – TRF 4, que tem como objetivo básico a geração e tramitação de processos 

administrativos de forma digital dentro do órgão. 

Na tentativa de responder à questão sobre a viabilidade e aceitação dos usuários 

do SEI, recorreu-se a entrevistas onde servidores ativos do MS que participaram 

diretamente ou não da implantação do sistema, deram suas opiniões a respeito de suas 

experiências com o sistema e seus pontos de vista em relação ao caráter inovador da 

ferramenta.  

Tendo como objetivo geral analisar a implantação do SEI no MS através da 

perspectiva do responsável pela implantação, pôde-se chegar aos seguintes objetivos 

específicos: analisar o contexto em que se encontrava a gestão processual no Ministérios 

da Saúde antes da implantação; verificar a aceitabilidade do sistema pelos servidores que 

tinham como sua principal atribuição transportar e entregar processos físicos e, analisar 
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quais são as perspectivas quanto ao aprimoramento do SEI em relação às suas 

funcionalidades. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

Analisar a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI através da perspectiva 

da equipe de servidores responsáveis pela implantação do sistema no Ministério da Saúde. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analisar o contexto em que se encontrava a gestão processual no Ministério da Saúde 

antes da implantação do SEI; 

Verificar a aceitabilidade do sistema pelos servidores que tinham como sua principal 

atribuição transportar e entregar processos físicos; 

Analisar quais as perspectivas quanto ao aprimoramento do SEI em relação às suas 

funcionalidades. 
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INOVAÇÃO 

 

Vários conceitos relativos ao termo inovação foram cunhados pelos mais diversos 

autores e esses conceitos estão intimamente ligados à sua aplicabilidade. Parte desses 

autores concorda que, genericamente, inovar significa apresentar um bem ou serviço 

nunca antes disponibilizado. A Inovação até então seria um conceito ligado àquilo que 

ainda não foi apresentado, uma novidade. 

  Schumpeter (1934) define inovação como o desenvolvimento de novos produtos 

e serviços inéditos que ainda não tenham sido produzidos (Oliveira, Santos Junior, 2017, 

p. 33). Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE 

(2005), a inovação está ligada à introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado (apud Rezende Junior, Guimarães, Bilhim, 2013, p.258). 

 Neste contexto, percebe-se que a inovação se relaciona tanto com o aspecto 

criativo, onde são desenvolvidos novos produtos e serviços, quanto com melhorias em 

algo já disponível e que a partir de então começa a oferecer algo diferenciado ou 

melhorado em determinado bem.     

 O ato de inovar confere à organização que a implementa um caráter empreendedor 

e arrojado assumindo os riscos que podem fazê-la se destacar em um determinado cenário, 

ganhando visibilidade tanto dos investidores quanto dos consumidores. 

 

Formas de inovação  

 

Os estudos sobre inovação surgiram no campo de políticas de ciências e 

tecnologia, estando restrito à inovação tecnológica com caráter de invenção onde se 

prezava a originalidade (Ferrarezi, Amorim, Tomacheski, 2010, p. 13). 

Ao estudarem as técnicas aplicadas ao que seria tratado como inovação, alguns 

autores puderam observar que determinados processos podiam ser classificados e 

organizados de uma forma que pudesse demonstrar uma classificação quanto aos tipos de 

inovação. 
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Para Armbruster et al. a inovação pode ser classificada no âmbito inter ou 

intraorganizacional da seguinte forma: 

• Inovação de estruturas organizacionais: influenciam, mudam e melhoram 

responsabilidades, controles e linhas de comando. 

• Inovação de procedimentos organizacionais: atinge as rotinas, processos e 

operações de uma entidade (apud Quandt, Bezerra e Ferraresi, 2015). 

O Manual de Oslo (2005) propõe a diferenciação entre a inovação tecnológica de 

produto e inovação tecnológica de processo. Aqui, o conceito de produto tanto pode estar 

relacionado a bem quanto a serviço. 

A inovação tecnológica de produto subdivide-se em: produtos tecnologicamente 

novos e produtos tecnologicamente aprimorados.  

 Os produtos tecnologicamente novos são aqueles que possuem características 

tecnológicas diferentes dos produtos que o antecederam. Já aquele produto existente que 

passa a oferecer um maior desempenho em relação à uma versão anterior é considerado 

como produto tecnologicamente aprimorado. 

 A inovação tecnológica de processo está relacionada à adoção de novos métodos 

para a produção e entrega de produtos novos ou tecnologicamente melhorados, podendo 

ser percebida tanto nas relações internas quanto externas da empresa. 

 O Manual de Oslo (2005) traz ainda o conceito de inovação relativa ao marketing 

e à organização, onde “uma inovação de marketing é a implementação de um novo 

método de marketing, como mudanças significativas na concepção do produto, ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. A 

inovação organizacional seria “a implementação de um novo método organizacional, nas 

práticas de negócios, na organização do espaço de trabalho ou nas relações externas” 

(Manual de Oslo, 2005). 
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A Inovação no setor público 

 

 O conceito de inovação foi desenvolvido no setor privado onde historicamente o 

ato de inovar estaria intrinsicamente ligado à vantagem competitiva, ganho de mercado, 

onde a empresa busca investir em algo para auferir lucros, segundo Toffler e Imber (1994, 

p. 277) inovar está relacionado diretamente a um “produto, serviço ou ideia que é 

percebida como algo novo pelos consumidores” (apud Real, 2015, p.6). 

 Diante desta visão de que a inovação é o investimento em algo que possa trazer 

benefícios financeiros à determinada instituição, como conceituar inovação no setor 

público já que, via de regra, este setor produz, entrega e distribui bens e serviços que não 

geram lucros nem ganho material?  

 Santos Junior e Oliveira (2017, p.35), ao citarem Schumpeter (1934) relatam que 

“as inovações no setor público são vistas de maneira semelhante às inovações em 

empresas privadas, associada principalmente com o desenvolvimento da Teoria 

Organizacional. ”   

 Para Resende Junior, Guimarães e Bilhim,(2013, p. 258), no setor público é 

preciso que a inovação seja algo que “ promova o  bem público e a qualidade do serviço 

público”, do contrário “ não se vê razão para políticos, dirigentes e servidores públicos se 

preocuparem”. 

No começo dos anos 90 os princípios da Nova Gestão Pública começavam a trazer 

à luz as ações de agentes e dos atos públicos o que resultou na criação de mecanismos de 

controle e mensuração de eficiência daquilo que o governo entrega à população. A partir 

de então tornou-se possível vislumbrar o papel da inovação dentro setor público. 

(Ferrarezi, Amorim e Tomacheski, 2010, p.13). 

Pode-se perceber que não há um conceito de inovação exclusivamente para o setor 

público, boa parte dos estudos e pesquisas feitas sobre o assunto, ao menos no Brasil, são 

bem recentes e os mais antigos e emblemáticos fazem referência ao meio corporativo. No 

entanto, é possível aplicar vários destes conceitos na administração pública.  

A partir dos anos 2000, a Teoria Autóctone “tenta afastar-se das abordagens 

anteriores para discutir inovações nos serviços públicos e governança. Todavia, ainda há 

questionamentos sobre questões subjetivas, onde emergem reflexões sobre o papel dos 
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políticos e gestores públicos no processo de inovação. (Santos Junior e Oliveira, 2017, 

p.36). 

Um dos fatores que contribuíram para alavancar um número expressivo de ações 

em relação à inovação no setor público foi a criação de concursos e premiações, essas 

ações tiraram o foco que antes estava voltado para a tecnologia e a invenção, e passaram 

a enfatizar tanto produtos como processos, tendo em vista não só as mudanças radicais, 

mas também as chamadas mudanças incrementais, onde um produto ou serviço que já 

está disponível passa por um aprimoramento. (Ferrarezi, Amorim e Tomacheski, 2010, 

p.13). 

Em boa parte dos casos, a inovação surge como resultado final obtido entre a 

cooperação entre o setor público e privado. Para fazer com que as inovações sejam bem-

sucedidas e aceitas, os atores desse processo devem dispor de autonomia para 

implementar essas mudanças, incluindo-se: meios de divulgação, treinamento, bem como 

a inclusão de todos aqueles que farão parte desta novidade. (Ferrarezi, Amorim e 

Tomacheski, 2010, p.15). 

 A partir dos apontamentos acima, pode-se inferir que o Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI é uma ferramenta que trouxe método e tecnologia completamente 

adversos do que se praticava em termos de gestão processual e comunicação 

organizacional. 

 Um dos aspectos desse sistema é a inovação em procedimentos, que por se tratar 

de uma ferramenta totalmente nova tem mostrado grande importância na questão da 

gestão financeira, organizacional, e até em relação a recursos humanos uma vez que se 

demandava trabalhadores e utensílios para deslocar pilhas de processos de um lado para 

outro. 

 Deve-se destacar também que boa parte das despesas correntes do executivo 

federal está ligada aos produtos relacionadas a almoxarifado, com a implantação do SEI, 

sistema onde a necessidade de impressão de documento praticamente inexiste, os valores 

gastos com esse tipo de despesas foram reduzidos drasticamente, assim como contrato de 

fornecimento de carimbo e tantos outros insumos.  
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Tendo em vista que o uso das novas tecnologias tem se mostrado cada vez mais 

uma necessidade para além dos modismos atuais, todas as instituições, mesmo as mais 

tradicionais, se viram empelidas a adotar algum tipo de inovação em seus processos, 

grande parte dessas inovações sendo baseadas em sistemas de informação. 

Segundo o portal eletrônico dicionarioinformal.com.br, um sistema de informação 

é um “conjunto de componentes inter-relacionados que colhem (entrada), manipulam, 

armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e fornecem um mecanismo de 

retroalimentação...” 

Para Araújo (1995, p.15), os sistemas de informação são aqueles que têm como 

objetivo realizar um processo de comunicação, citando ainda como exemplo de 

mecanismos de recuperação da informação, os sistemas humanos de processamento da 

informação, sistemas eletrônicos de processamento de dados e sistemas de recuperação 

da informação. 

De acordo com Silva, Ribeiro e Rodrigues (2004, apud Miyashita e Silva, 2018, 

p.4) um sistema de informação pode ser definido como procedimentos organizados que 

estão encadeados e ao serem executados produzem informações que subsidiam as 

decisões tomadas em uma organização.  

Observando os conceitos acima citados fica claro que ao definir sistema de 

informação percebe-se uma sequência de elementos comuns à todas as definições, quais 

sejam: inserção de dados em um determinado sistema, o processamento desses dados que 

são convertidos em informação, essa informação é armazenada e entregue posteriormente 

a um usuário.   

O crescente uso dos sistemas de informação por parte das instituições, e no caso 

deste trabalho, mas precisamente na administração pública federal, evidencia que há uma 

enorme quantidade de informações circulantes que devem ser tratadas e guardadas de 

forma que os gestores e/ou a população consiga acessá-las, guardadas as devidas vedações 

legais. 

Na tentativa de agilizar processos e decisões e conferir transparência aos atos 

públicos o governo vem normatizando vários sistemas ao longo do tempo, é certo que 
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muitos destes sistemas criados já não são utilizados hoje em dia, pois deram lugar a 

inovações que buscam congregar o que se tem de mais atual em termos de tecnologia da 

informação. 

Como exemplo destes sistemas de informação pode-se citar alguns bem relevantes 

ao desempenho das atividades estatais, tais como:  

SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde – Definido 

no Portal da Saúde como “um sistema disponibilizado pela internet que tem por objetivo 

apurar as receitas totais e os gastos em ações e serviços públicos em saúde. “O mesmo 

portal traz a descrição de funcionamento do SIOPS, que se dá da seguinte maneira: “ As 

informações coletadas pelo SIOPS são provenientes do setor responsável pela 

contabilidade do ente federado, podendo-se utilizar para preenchimento os dados 

contábeis ou as informações dos relatórios ou informativos de execução orçamentária e 

financeira dos governos. ” 

SCDP- Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – um sistema do Ministério 

da Economia que integra concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle de 

diárias e passagens realizadas no interesse da administração, quer sejam nacionais ou 

internacionais.  

Neste sistema a tramitação de documentos se dá de forma eletrônica onde para se 

conceder o pagamento de diárias e passagens a autoridade responsável utiliza um token, 

que é um certificado digital. O SCDP está vinculado a outros sistemas como o SIAPE 

(Sistema Integrado de Administração de Pessoal), SIAFI (Sistema Integrado de 

Administração Financeira) e SIORG (Sistema de Informações Organizacionais do 

Governo Federal) o que evita duplicidade, diminuindo o tempo de emissão da passagem 

e aumentando a confiabilidade. (Manual SCDP, FAQ, p.2) 

PGC - Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – Segundo o 

portal de Compras do Governo Federal o PGC “é uma ferramenta eletrônica que consolida 

todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar no exercício subsequente, 

acompanhada dos respectivos estudos preliminares e gerenciamento de riscos. ” 

Essa ferramenta possibilita a elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) 

que traz a racionalização e otimização dos recursos públicos através da articulação com a 

proposta orçamentária e o planejamento estratégico da organização. 
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SEI – Sistema Eletrônico de Informações – Segundo o portal do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), o SEI é um “sistema de produção e gestão de 

documentos desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4) e cedido 

gratuitamente a administração pública. ” 

O portal da Universidade Federal de São Carlos, descreve o principal objetivo do 

SEI como sendo: “garantir a transparência dos processos administrativos que ocorrem 

nos órgãos federais, estaduais e municipais.  

Dentre as várias funções desse sistema pode-se destacar algumas, tais como: 

• Produção de documentos dentro do próprio sistema; 

• Controle do nível de acesso, gerenciamento e o trâmite de documentos e processos 

restritos e sigilosos; 

• Acompanhamento especial do andamento dos processos de interesse da unidade; 

• Assinatura de documentos por meio de blocos de assinatura. 

Outras informações bem como funcionalidades do SEI serão tratadas no decorrer do 

presente trabalho. 

Os sistemas de informação são possivelmente a maneira mais eficiente de armazenar 

dados e gerenciar informações que geram conhecimento tanto para a organização quanto 

para o usuário. 

Mas o que seria o conhecimento e como este pode ser gerenciado de modo que 

agregue valor a pessoas e instituições? 

Segundo Helou (2015) “o conhecimento é o resultado da relação que se estabelece 

entre o indivíduo que conhece e o objeto a ser conhecido ou já conhecido. ” 

Para Takeuchi e Nonaka (2008, p.19) o conhecimento se divide em: conhecimento 

explícito e tácito. O conhecimento explícito pode “ser expresso em palavras, números ou 

sons e é compartilhado na forma de dados...e pode ser transmitido aos indivíduos formal 

e sistematicamente. ” Em uma organização trata-se do conhecimento passado através de 

livros, manuais, cartilhas.  
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 Já o conhecimento tácito está ligado às experiências do indivíduo, é subjetivo e 

altamente pessoal, são as “... ideias, valores e emoções”. Para os autores a junção destes 

dois tipos de conhecimento não só é possível quanto desejável. 

Não existe uma definição universal para o termo Gestão do Conhecimento, no entanto 

Uriarte (2008, apud Helou,2015) traz que “Gestão do Conhecimento é a transformação 

do conhecimento tácito em explícito e seu consequente compartilhamento com toda a 

organização. ” 

Ultimamente com toda a tecnologia que tem sido ofertada recursos de última geração 

significa um diferencial competitivo na prática, para Ribeiro et al. (2019) o grande desafio 

das empresas está em “ como empregar esses recursos para permitir a criação e troca do 

conhecimento entre as pessoas. 

Nesse contexto a gestão do conhecimento e a gestão da informação têm a mesma 

finalidade que é usar seus ativos a fim de gerar resultados positivos para a organização, 

lembrando que a gestão da informação organiza e armazena dados enquanto a gestão do 

conhecimento tende a identificar o conhecimento gerado a partir dessas informações e 

distribuí-lo. 

O SEI como instrumento de gestão da informação é uma importante ferramenta de 

apoio à gestão do conhecimento pois faz a integração de vários elementos como 

tramitação de processos e comunicação institucional e através dele circulam vários 

documentos imprescindíveis para o bom andamento da administração.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Antes de adentrar no conceito e especificações a respeito do SEI - Sistema 

Eletrônico de Informações, faz-se necessário trazer algumas informações relativas às 

principais leis e conceitos que balizaram a criação e o desenvolvimento dessa ferramenta. 

A Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, trata da regulamentação do processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Cabe lembrar que o processo 

administrativo é o instrumento utilizado pelo poder público que garante que sejam 

seguidos os ritos e procedimentos para se alcançar um fim pautado na legalidade.  

Segundo Pondé (1997):  

“Quando a norma da organização administrativa estabelece que a ação 

de um órgão deve ser procedida de atos da própria administração ou de um 

outro sujeito de direito, todos, porém articulados em um nexo comum, diz-se 

que existe um processo administrativo. ”  

 

 Já Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como a Lei da 

Transparência ou LAI, regula o acesso à informação que já estava prevista Constituição 

Federal. Essa Lei especifica que todos os órgãos e entidades do poder público devem 

manter seus processos e documentos disponíveis para consulta pública.  

Em seu art.3º, além dos princípios básicos da administração pública, nos incisos 

I, II, III, IV e V, a Lei elenca as diretrizes a serem observadas quando da adoção de 

procedimentos para cumprimento da legislação, são elas: 

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

V – desenvolvimento do controle social da administração pública.    

 Para conseguir implementar de maneira eficiente aquilo que está previsto na Lei 

de Transparência e regulamentar o que já era uma realidade em alguns órgãos da 

administração, publicou-se o Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015 que trata do uso do 
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meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. 

O Art. 3º traz os objetivos desse decreto da seguinte forma: 

I – assegurar a eficiência, eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a 

adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 

II – promover a utilização de meios eletrônicos para a realização de processos 

administrativos com segurança, transparência e economicidade; 

III – ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da 

comunicação, e 

IV – facilitar o acesso ao cidadão às instâncias administrativas. 

 Existem outras legislações relacionadas ao SEI- Sistema Eletrônico de 

Informações que não foram citadas, mas que merecem destaque por sua relevância, são 

elas: a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que 

dispõem sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, e ainda o Decreto 

7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamentou a Lei 12.527, a Lei da Transparência, já 

citada acima.   

 Ao desenvolver o SEI foram observadas todas essas normas, visto que o sistema 

é um dos meios eletrônicos para conferir uma melhor gestão dos processos 

administrativos e por conseguinte subsidiar a transparência dos atos públicos.  
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PEN – PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL  

 

 No ano de 2013, nos dias 16, 17 e 18 de abril foi realizado na Capital Federal o 

VI Congresso de Gestão Pública, neste evento foi apresentado pelo extinto Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão o projeto PEN - Processo Eletrônico Nacional, 

 Este projeto tinha como propósito trazer ao conhecimento de todos os 

participantes as boas ideias e práticas relativas a processos eletrônicos que já estavam 

sendo utilizadas em boa parte da esfera judicial e em alguns órgãos do executivo federal, 

ou seja, o PEN foi uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da 

administração pública. 

Baseando-se nas experiências bem-sucedidas, como o E-Process, adotadas na 

Receita Federal, a ideia do projeto era trazer soluções em processos administrativos que 

pudessem ser adotados por todas as esferas de governo, reduzindo custos, aumentando a 

produtividade e agilizando a comunicação. 

  Como dito anteriormente, desde 2009 os processos eletrônicos já eram 

realidade no judiciário do Brasil e vários outros órgãos adotaram essa prática o que trouxe 

consideráveis resultados com a redução de custos e outros benefícios de aspecto 

administrativo.  

No entanto, essas práticas estavam restritas apenas aos órgãos que as utilizavam, 

e o projeto PEN buscava uma solução que pudesse viabilizar a tramitação de processos 

entre órgãos de mesma esfera e até entre esferas distintas sem que para isso houvesse a 

necessidade de impressão de documentos.  

A solução em processos administrativos vislumbrado pelo PEN teria que ser 

construída de forma aberta (software livre), e deveria estar disponível no Portal do 

Software Público Brasileiro, isso garantiria a propriedade pública e inexistência de custos 

de licenciamento quanto o domínio tecnológico e a autonomia da evolução do produto, 

devia ainda possibilitar a eliminação da tramitação usando papel; ser de fácil utilização 

para o usuário final; possibilitar a melhoria dos processos de trabalho, e permitir a 

implantação a um baixo custo e em larga escala.   

Em 17 de junho de 2013, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica 02/2013, 

firmado entre o Ministério do Planejamento, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
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o Governo do Distrito Federal (GDF), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) para estabelecer o propósito e a governança do projeto e a realização dos 

projetos-pilotos de implantação da solução escolhida. 

Um outro acordo foi assinado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) e a Receita Federal do Brasil (RFB), para o compartilhamento de 

experiência sobre o processo eletrônico, E-Process. 

O projeto PEN foi idealizado em alinhamento com o Plano Plurianual 2012-2015, 

por meio dos objetivos e iniciativas do Programa 2038 – Democracia e Aperfeiçoamento 

da Gestão Pública, alinhado com os objetivos estratégicos da Câmara de Políticas de 

Gestão, Desempenho e Competitividade, que é um órgão consultivo da Presidência da 

República, nos seguintes objetivos: 

• otimizar o desempenho geral do Poder Executivo na prestação de serviços 

públicos à sociedade; 

• reduzir custos; 

• racionalizar processos.  

O projeto também está alinhado com os objetivos estratégicos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão: 

• Ampliação das ofertas de serviços públicos de excelência ao cidadão, às 

empresas e as demais organizações da sociedade; 

• Integração das ações de planejamento do Governo, promovendo, 

promovendo maior cooperação intergovernamental e fortalecimento da 

relação federativa; 

• Modernização da gestão pública e fortalecimento da governança, com 

ampliação da capacidade gerencial e institucional; 

• Melhoria dos marcos legais, dos processos de trabalho, da tecnologia da 

informação e dos sistemas estruturantes.  

Procurando agilizar as entregas e aproveitar soluções que já estavam em 

andamento que pudessem ser utilizadas como ponto de partida, publicou-se a consulta 

pública que esteve vigente de 09 de janeiro a 05 de fevereiro de 2013, onde se solicitava 
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a manifestação de interessados que já detivessem as soluções e quisessem apresentá-las 

ao projeto. 

Os principais produtos a serem entregues pelo Processo Eletrônico Nacional, são: 

• Software de Processo Eletrônico; 

• Serviços centralizados de processo eletrônico; 

• Metodologia de implantação de solução; 

• Estrutura de apoio e consultoria; 

• Modelo de gestão da manutenção e evolução dos produtos. 

 

Como o SEI - Sistema Eletrônico de Informação - chegou à Esplanada dos 

Ministérios. 

 

O Processo Eletrônico Nacional – PEN trouxe três grandes soluções, são elas:  

• Sistema Eletrônico de Informações – SEI (principal entrega) 

• Barramento de Serviços, e  

• Protocolo Integrado. 

O Barramento de serviços é uma solução que permitirá a tramitação de processos 

entre órgãos e entidades que utilizam o Sistema Eletrônico de Informação – SEI ou outras 

soluções de processo eletrônico, permitindo a tramitação e acompanhamento de processos 

exclusivamente em ambiente virtual entre os órgãos que aderirem à ferramenta. 

O Protocolo integrado é uma base de dados com informações sobre processos e 

documentos gerados pelos diversos sistemas de protocolo de órgão e entidades da 

Administração Pública. 

O Protocolo Integrado oferece mais um canal de consulta, além de serviços como 

envio de informes sobre andamento de processos e documentos via correio eletrônico.  

Algumas vantagens do protocolo eletrônico para a população: 
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• Oferece visão integrada da tramitação de processos uma vez que pode ser 

acompanhado também pelo celular, 

• Reduzir o tempo de atendimento; 

• Evitar deslocamento para acompanhamento de processos. 

Vantagens para a Administração Pública: 

• Promove a transparência ativa, garantindo o acesso à informação ao cidadão; 

• Simplifica o atendimento ao solicitante; 

• Reduz custos por meio da redução da demanda de atendimento presencial. 

 

O SEI – Sistema Eletrônico de Informações 

 

Dentre as soluções apresentadas ao projeto PEN, grande parte delas trazidas por 

órgãos do Poder Judiciário, destacou-se a solução oriunda do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região (TRF 4), o Sistema Eletrônico de Informações, que se mostrou uma solução 

adequada aos propósitos do projeto, pois foi desenvolvido em linguagem livre e com a 

possibilidade de ser adotado em diferentes ambientes e realidades tecnológicas. 

A inovação apresentada pelo SEI está focada principalmente no fato de não se 

utilizar papel para gerar e tramitar processos pois todas as ações são realizadas em meio 

eletrônico, permite a produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos 

permitindo ação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo, ainda que distantes 

fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades, seguem alguns motivadores 

que levaram à escolha desse Sistema como solução em processos eletrônicos: 

• Solução eficaz e simples para a tramitação de processos; 

• Histórico de implantação bem-sucedidas, com o uso já comprovado em órgãos 

públicos do Judiciário e do Executivo; 

• Facilidade de uso e manutenção; 

• Portabilidade e acesso remoto. 
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O SEI é uma plataforma que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que 

promovem a eficiência administrativa. Trata-se também de um sistema de gestão de 

processos e documentos eletrônicos com interface amigável, ou seja, de fácil 

compreensão e manuseio por parte dos usuários. 

 Devido às características inovadoras e do sucesso da prática de cessão de 

ferramentas a outras instituições o SEI transcendeu a Justiça Federal para toda a 

administração pública amparado em premissas importantíssimas como: inovação, 

economia do dinheiro público, transparência administrativa, compartilhamento do 

conhecimento produzido e sustentabilidade. 

Principais facilidades encontradas no SEI: 

• Portabilidade: o SEI é integralmente ancorado na WEB, e pode ser acessado 

através de navegadores comerciais, como Firefox, Internet Explorer, Google 

Chrome; 

• Acesso remoto: acesso possível através de vários equipamentos, como: 

smartphones, PC’s, notebooks, tablets e por vários sistemas operacionais (Linux, 

IOS, Android e Windows); 

• Acesso de usuários externos: usuários que são partes interessadas em processos 

podem consultar e até assinar documentos através dessa funcionalidade; 

• Controle de nível de acesso: gerencia o acesso a processos de cunho sigiloso e /ou 

restrito, por exemplo nos casos onde haja informações e dados pessoais; 

• Tramitação em múltiplas unidades: não existe tramitação linear, várias unidades 

podem trabalhar concomitantemente em um mesmo processo o que gera um 

aumento na agilidade em relação à demanda;  

• Funcionalidades específicas: controle de prazo, estatísticas, base de 

conhecimento, pesquisa em todo o teor, acompanhamento especial, 

sobrestamento, texto padrão, assinatura em bloco, dentre outros. 

Embora o SEI tivesse sido a solução que conseguiu congregar boa parte das diretrizes 

apontadas no PEN, algumas empresas privadas começaram a pressionar para que fosse 

adotada uma solução que já existisse no mercado (software de prateleira), pois uma vez 
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que a solução escolhida era algo que já estava em funcionamento na esfera pública 

naturalmente o âmbito privado já estava excluído.  

Por sua vez algumas empresas públicas começaram a pressionar para que o MP 

adotasse soluções que já estavam em andamento, porém não eram gratuitas, como o caso 

da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social-DATAPREV, que já 

vinha desenvolvendo a Solução de Gestão Documental, o chamado e-DOC, a pedido do 

Ministério da Previdência e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC), que também tinha interesse na adoção de sua solução. 

Em 2014 quando começou a cessão do SEI, o MP pretendia cedê-lo de maneira 

irrestrita através do portal Software Público, mas, veio à tona a possibilidade de que 

empresas da iniciativa privada pudessem se apropriar do sistema e vendê-lo para outros 

órgãos, pois por ser um software livre qualquer pessoa que tenha algum conhecimento na 

área pode acessar os códigos-fontes e realizar alterações, estudos, aperfeiçoamento e 

cópias deste sistema. 

Assim sendo, o SEI passou a ser um “software de governo” e só poderia ser cedido 

através de um Acordo de Cooperação Técnica que funciona como uma licença de 

software onde são definidas as ações autorizadas para seu uso, ou seja, o acesso ao 

software fica atrelado a uma autorização do MP. 

Em relação às atualizações do sistema SEI foi elaborada a Portaria Conjunto 

MP/TRF4 nº 3, de 16 de dezembro de 2014, que garantia a responsabilidade do TRF4 e 

do MP para desenvolver aprimoramentos do SEI, bem como a estrutura de colaboração 

de cada órgão na medida em que fossem sendo feitos aprimoramento em cada um deles. 

Para validar o processo eletrônico e torná-lo legal foi aprovado o Decreto 8.539, de 8 

de outubro de 2015, anteriormente citado, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para 

realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal, esse decreto também estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos 

para os órgãos adotarem o processo administrativo eletrônico que se encerrou em outubro 

de 2017. 

Como já existiam outras soluções em processo eletrônico em andamento o MP decidiu 

não tornar a adoção do SEI algo obrigatório, pois assim, essas soluções e os recursos 
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empregados seriam preservados. Sendo assim, ao mesmo tempo em que se determinou a 

adoção do processo eletrônico, o MP passou a ofertar uma solução gratuita.  

O Ministério das Comunicações foi o primeiro ministério a adotar o SEI e teve papel 

preponderante na sua divulgação ao ajudar a disseminar os benefícios do sistema. 

  

A gestão documental no Ministério da Saúde e a Implantação do SEI 

 

Até o fim do primeiro semestre de 2017 o sistema utilizado para tramitação de 

processos no Ministério da Saúde era o SIPAR – Sistema Integrado de Protocolo e 

Arquivo do Ministério da Saúde, esse sistema permitia o protocolo, acompanhamento, 

arquivo, rastreamento de documentos e processos e a realização de pesquisa. 

 A primeira versão do SIPAR foi instituída no ano de 2000 e foi desenvolvida pelo 

DATASUS – Departamento de Informática do SUS, diante de sua obsolescência se fez 

necessário a modernização, assim sendo o MS adquiriu através de processo de compra o 

sistema Próton que posteriormente foi customizado e no Ministério da Saúde foi batizado 

de SIPAR – Sistema de Protocolo e Arquivo do Ministério da Saúde. 

 Devido a problemas de desempenho os usuários começaram a ser mostrar 

insatisfeitos com o Sistema, e a ferramenta passou a ser usada de modo inapropriado o 

que acabava gerando muitas controvérsias relativas à tramitação de processos, como por 

exemplo o caso de processos que no sistema estavam registrados em uma localidade e 

fisicamente se encontravam em outra, bem como extravio e perda de processos e 

documentos. 

 Assim como os demais órgãos o Ministério da Saúde adotou o SEI na intenção de 

mudar a situação da gestão de documentos e processos buscando maior agilidade, 

transparência, segurança e um melhor tratamento das informações. A publicação da 

Portaria nª 900, de 31 de março de 2017, regulou a implantação e funcionamento do 

Sistema nesse Ministério. 

 Como em todo processo inovador os responsáveis pela implantação do SEI no MS 

perceberam que teriam que enfrentar alguns desafios principalmente no tocante à 

transformação cultural pois esse processo envolve servidores, colaboradores, instituições 
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e o público em geral, para superar esse entrave, os responsáveis contavam com a 

comunicação.  

 Outro desafio a ser superado era a dimensão organizacional, visto que o MS conta 

com cerca de 2.000 unidades formais e informais onde mais de 50.000 trabalhadores 

produziam aproximadamente 5.000 registros diariamente. 

 Como toda essa estrutura certamente não seria fácil implantar um sistema de 

maneira homogênea, então optaram pela forma descentralizada, onde o responsável por 

cada unidade decidiria como deveria ser a implantação do SEI que poderia ocorrer de 

duas formas: por etapas, ou pela adoção da estratégia de “virada de chave”, que é a 

implantação em todos os setores ao mesmo tempo. 

 Na unidade central a implantação se deu por etapas, quais sejam: 

• inicial:  de conhecimento, planejamento, parametrizações e definição de processos 

que pertenceram ao projeto piloto; 

• expansão: com a inclusão no sistema, de no mínimo, dois novos processos de cada 

unidade do MS; 

• consolidação: todos os processos serão iniciados eletronicamente no SEI; 

• conservação dos processos que foram criados em papel e que ainda estavam em 

trâmite  

• conservação digital. 

Para viabilizar a implantação do SEI no MS a governança desse processo ficou a cargo 

de duas instâncias: o Comitê Gestor, composto por representantes das unidades 

administrativas do MS e o Comitê Executor, que integrava o DATASUS – Departamento 

de Informática do SUS e a CGDI- Coordenação - Geral de Documentação e Informática. 

O Comitê Gestor seria o responsável pela aprovação das normativas produzidas pela 

CGDI, mobilização dos dirigentes, além de definir e alocar recursos necessários para a 

implantação do SEI. 

Ao Comitê Executor coube a responsabilidade pela parte prática do projeto, a CGDI 

ficou a cargo da elaboração de normativos, a definição do projeto piloto, a parametrização 

do SEI, a definição dos processos de gestão do Sistema e a capacitação dos usuários. 
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Ao DATASUS coube viabilizar os aspectos relativos à tecnologia, tais como: 

planejamento e obtenção de infraestrutura, definição e aplicação de políticas de TI – 

Tecnologia da Informação, definição de regras de autorização e autenticação, 

desenvolvimento de soluções e integração de sistemas e a produção. 

Para pôr em prática um projeto dessa magnitude foram estabelecidas etapas para tal 

que poderiam acontecer concomitantemente ou não, cada fase tinha um prazo 

estabelecido e adotaram a seguinte metodologia:  

• Projeto Piloto: validou o planejamento de implantação e possibilitou a correção 

de falhas, minimizando riscos e aumentando as chances de sucesso. Essa etapa 

consistia em selecionar uma determinada unidade onde se faria um “teste” de 

implantação do sistema em escala reduzida, onde foi possível reproduzir eventos 

que ocorreriam durante a implantação em todo o MS. Esta fase consistia das 

seguintes etapas 

Definição do processo piloto: A CGDI ficou responsável pelo mapeamento das unidades, 

bem como do público-usuário envolvido, quantificar o volume de processos e definir as 

políticas gerais a serem empregadas.  

Capacitações do projeto piloto: Ficou a cargo da CGDI a capacitação dos servidores 

envolvidos no processo. Tanto a fase de definição quanto a de capacitação tiveram prazo 

até janeiro de 2017 

• Expansão: nesta segunda etapa as unidades indicaram 2 (dois) processos que 

passariam a tramitar de forma eletrônica, neste ponto a participação dos servidores 

foi fundamental e contou com ase seguintes fases: 

Definição dos processos: Nesta fase era necessário que o departamento indicasse 2 (dois) 

processos para o projeto de expansão. Os processos deveriam possuir os seguintes 

atributos: os trâmites do processo deveriam estar restritos às unidades de Brasília e as 

etapas do processo deveriam ocorrer em um determinado espaço de tempo. O tempo para 

a conclusão desta fase era até fevereiro/2017. 

Finalização e adequação da parametrização: O grupo operacional do SEI ficou 

responsável por cadastrar servidores, adequação da parametrização realizada no projeto 

piloto, bem como cadastro de formulários e modelos ainda não inserido. O prazo aqui era 

até março/2017. 
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Plano de comunicação: nesta fase ocorreu a divulgação da implantação do sistema através 

da ASCOM – Assessoria de Comunicação, buscando a mudança de cultura e a 

participação de todos os usuários no processo. 

Capacitação: o processo de capacitação foi dividido em 4 (quatro) módulos. O primeiro 

foi a capacitação dos pontos focais de cada área, os chamados multiplicadores. O segundo 

foi a capacitação realizada à distância através de cursos e-ad. O terceiro foi a realização 

de curso presencial para aqueles que tivessem maior dificuldade com a modalidade de 

ensino à distância. O último módulo foi focado na apresentação de funções básicas do 

sistema para os dirigentes. 

Atendimento de usuários: esse atendimento é realizado tanto pela equipe da CGDI quanto 

pelo pessoal da Central de Serviço de TI que foi capacitada para esses atendimentos. 

Centralização de protocolo: a intenção é trazer a atividade desenvolvida pelas áreas de 

Apoio do MS e centralizar em uma unidade protocolizadora central a fim de atender ao 

disposto na Portaria Interministerial nº 1.677, de 7 de outubro de 2015, que define 

procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Prazo até junho/2017. 

 Para fins de consolidação do SEI o grupo executor (CGDI e DATASUS) 

consideraram os seguintes requisitos: 

• A produção e tramitação de processos no SEI; 

• Utilização do Sistema nas unidades descentralizadas; 

• Integração com sistemas de áreas finalísticas, se for o caso, 

• Suspensão do uso de sistemas que tenham a mesma funcionalidade do SEI 

(produção e tramitação de processos administrativos digitais). 

O tratamento dos processos em papel ficou a cargo de cada unidade e deveriam seguir 

as seguintes orientações a depender da situação de cada processo, lembrando que os 

processos em papel deveriam obedecer a tabela de temporalidade para arquivamento. 

• No caso de processos que já estavam com os trâmites adiantados era 

desaconselhável a digitalização em razão do custo benefício; 
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• A conversão de processos para o meio digital só seria possível na sua fase inicial 

ou quando a tramitação ultrapassasse o ano de 2017; 

• Na conversão parcial apenas os documentos principais deveriam ser digitalizados, 

os demais deveriam ser guardados para consulta, 

• No caso de desarquivamento o processo deveria ser totalmente digitalizado. 

Assim sendo, em junho de 2017, quando ocorreu a “virada de chave” o SIPAR estava 

disponível apenas para consultas e tramitação e entrava em pleno funcionamento no 

Ministério da Saúde o SEI – Sistema Eletrônico de Informações. 
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CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a implantação do Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI através da perspectiva da equipe responsável pela 

implantação do sistema no Ministério da Saúde. 

Através de um questionário encaminhado à Coordenação-Geral de Documentação e 

Informação – CGDI, coordenação responsável pela implantação e disseminação do SEI 

no MS, conseguiu-se obter respostas que nortearam a análise e conclusão que ora se 

apresenta.  

A gestão processual antes da implantação do SEI era feita através do SIPAR – Sistema 

Integrado de Protocolo e Arquivo, que apresentava apenas dados sobre os documentos 

físicos, nem todos os servidores usavam corretamente e mesmo assim ele tinha uma 

performance muito lenta. 

Para se ter uma ideia geral do colosso que é esse órgão, faz-se necessário dizer que o 

Ministério da Saúde é composto por sete secretarias, três órgãos colegiados, duas 

autarquias, duas fundações públicas, duas empresas públicas, 26 (vinte e seis) núcleos 

estaduais mais a unidade de Brasília, 34(trinta e quatro) distritos sanitários – DSEI’s, 

hospitais federais e outras unidades. 

 Dados do portal Painel de Raio-x, do Ministério da Economia, mostram que a 

estrutura do Ministério da Saúde conta com uma força de trabalho de 62.432 

trabalhadores, composto por servidores vinculados, sem vínculo, temporários e 

requisitados ligados diretamente à estrutura do Ministério. 

Dos 62.432 funcionários trabalhando para o MS, aproximadamente 20.000 pessoas 

têm acesso ao sistema, ou seja, a quantidade de dados inseridos e a quantidade de 

informações geradas é proporcional ao tamanho do órgão que está presente em 

praticamente todo o território nacional. 

Dada a dimensão do Ministério da Saúde percebe-se quão trabalhosa e árdua seria a 

tarefa de implantar um sistema que conseguisse abarcar toda ou grande parte de toda essa 

estrutura, mas o apoio de gestores do próprio MS e de outros órgãos, como o antigo 

Ministério do Planejamento, que coordenou os esforços para a implantação do sistema 
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em várias instituições da Administração Federal, foi fundamental para o sucesso da 

empreitada.   

Apesar do SEI ter sido desenvolvido para uso no TRF 4 – Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, um órgão do Poder Judiciário, não acarretou em grandes dificuldades na 

transposição para o Executivo Federal, pois esse sistema tem seu código-fonte aberto o 

que permite alterações que ajudaram na adaptação à realidade de todos os órgãos que 

optaram por sua adoção. No MS essas alterações foram realizadas e na fase do Projeto 

Piloto as eventuais falhas que sugiram foram sendo sanadas no decorrer do processo. 

Após a correção das falhas apresentadas no projeto piloto, começaram os avanços na 

implantação e uma das principais dificuldades encontradas, como já era esperado, foi a 

resistência à mudança, o apego à cultura do papel e a falta de conhecimentos básicos de 

informática por parte de alguns servidores, principalmente daqueles com mais tempo na 

administração pública e que em muitos casos tinham como atribuição transportar os 

volumes dos processos. Como pode-se perceber um dos principais empecilhos à adoção 

de uma ideia inovadora está justamente na resistência dos envolvidos em aceitar a ruptura 

com uma ideia enraizada na cultura institucional. 

Encontrar uma ferramenta que fosse mais eficiente era necessário para que se pudesse 

sanar os problemas que se tornavam cada vez mais presentes, um desses problemas 

constatados foi a crescente disparidade entre o número de processos de trabalho e o 

quadro de servidores disponíveis para a realização das tarefas.  

Numerar, renumerar, atualizar, transportar e guardar esses volumes demandava cada 

vez mais mão-de-obra e um espaço físico do qual o MS não dispunha e muito 

provavelmente as atividades do órgão estariam seriamente comprometidas caso não 

tivessem optado pela adoção da ferramenta. 

Como foi dito, a implantação do SEI no MS encontrou resistência por parte de alguns 

servidores que tinham a ideia de que “ se não está escrito em um papel não é aceito”, mas 

em geral houve uma boa aceitação por parte da grande maioria dos usuários. Por ter uma 

interface amigável e praticamente intuitiva, os servidores que já operavam outros sistemas 

eletrônicos não tiveram dificuldades na interação e muitos foram designados como 

multiplicadores em suas áreas de atuação. 
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Redução no tempo de tramitação, possibilidade de duas ou mais áreas trabalharem 

concomitantemente em um mesmo processo, acesso ao usuário externo, são algumas das 

vantagens do SEI. Embora não haja nenhum estudo comprovando a redução de tempo 

gasto em ritos de trabalho entende-se que todos esses aspectos aumentam a celeridade 

nos processos administrativos e acabam refletindo na prestação de serviço ao público em 

geral. 

 Apesar de todos os ganhos obtidos com a utilização do SEI ainda existem alguns 

aspectos que precisam melhorar, por exemplo: o desenvolvimento do módulo que permite 

a inserção de documentos por servidores de outros órgãos, o chamado peticionamento 

eletrônico e a integração do SEI do MS com o SEI de outros órgão e entidades que 

utilizam essa ferramenta. Por motivos relacionados à área de TI estas funcionalidades 

ainda não estão disponíveis, mas há previsão de implantação a médio prazo. 

 A adoção de uma ideia inovadora vem sempre permeada por dúvidas, resistência, 

limitações tanto físicas quanto financeiras, mas também traz consigo perspectivas 

auspiciosas e mostra que um bom planejamento faz toda a diferença entre o sucesso e o 

fracasso, outro fator primordial é o comprometimento da alta gestão com o novo projeto 

o que faz com que todos os envolvidos vejam a ideia como algo realmente necessário 

para o bom funcionamento da instituição. 

Num mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, tanto a iniciativa privada 

quanto a administração pública enfrentam problemas na tentativa de inovar, mas fica claro 

que aquelas instituições que não ousam tendem a ficar estagnadas. Em relação ao 

Ministério da Saúde está bem claro que é impossível voltar ao velho método de trabalho 

e espera-se que a busca pela evolução em processos caminhe sempre de encontro ao 

princípio maior da administração pública que é o bem comum.   

  

  

. 
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